
ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

IDZI PANIC (Cieszyn) 

OSADNICTWO W ZIEMI CIESZYNSKIEJ 

W OKRESIE WCZESNEGO SREDNIOWIECZA 

Sob6tka 198-4 l 
PL ISSN 0037-7511 

Prncesy osadnicze w Polsee wczesnosredniowiecznej, a zwlaszcza na 
Slqsku, budzc1_ stale zywe zainteresowanie, totez majq dosc pokain& lite-

. ratur� przedmiotu 1
. Niemniej - na eo ostatnio wskazywal J. Krama

rek - istnieje w dalszym cic1gu potrzeba kontynuacji tych badan, zwa
zs\vszy „brak syntetycznych opracowan o osadnictwie poszczeg6lnych 
region6w i obszar6w osadniczych Slqska, chociazby w granicach daw
nych kasztelanii" 2

. 

Sygnalizowany problem dotyczy r6wniez bylej kasztelanii cieszyn
skiej, kt6ra - jakkolwiek posiada bogate i stare tradycje badan histo
rycznych - nie doczekala si� jeszcze wyczerpuj4cgo om6wienia prze
biegu akcji osadniczej na swym obszarze. 

Najwczesniejsze badania nad osadnictwem bylej kasztelanii ograni
czaly si� do nie zawsze zresztq dokladnego wyliczenia zakladanych wsi 
i podania daty ich powstania 3

• Wyjqtek stanowic1 tutaj prace F. Popiolka 
i V. Praska 4, kt6rzy podj�li pierwsze pr6by wykroczenia poza ten sehe-

1 J. Kram a r e k, Wczesnosredniowieczne grodziska r11czynskie na $lriskH, 
Wrnclaw-Krak6w 1969; J. T y s z k i e \V i c z, Z badc11i nad wczesnosredniowiecz
nym osadnictwem gornego dorzecza Odry (Studia z dzicj6w o�adniclwa, t. I, 1963, 

s. 7 nn.); R. Ja m k u, Osadnictwo grodowe na Slqsku w swietle mctody i.rnryt

m1cz11cj (Slavia Antiqua, t. 8, 1961, s. 125-155); L. T y s z k i c w i c z, Ze studiow 
nml osadnictwem wczesnofeudalnym na Slqsku (Sob6tka, R. XII, 1957, z. 1, s. l); 

K. l\I a 1 e c z y n s k i, Z dziej6w wsi slqskiej w okrf'siz wzed kolonizcicj:; :ia pr11-
ick niemieckim, Wroclaw 1953; M. He 11 mich, Besiedltrng Schlesiens i;i 1:or

nncl jrühgeschichtlicher Zeit, Wroclaw 1923; M. T r e b 1 in, Beiträge zur Siedlungs
kunde im ehemaligen Fürstenthum Schweidnitz (Darstellungen und Quellen zur 

�chlcsischen Geschichte, R. VI, 1908, s. 1 nn.).

2 Kr a m a r e k, op. cit., s. 68. 
s Por. np. G. Biermann, Geschichte des Jlcrzogthums Te sehen, Te�chen 

1363, passim; S. Po h I u d k a, Vrbice se svym dfe..,eni1m kostelickem, Moravska 

Oslr,n-a 1394, s. 18; 0. Z a \'i i s z a, D;:ieje Stmmienia, Cicszyn 1909, z. 1, s. 23 nn.

D;,l�zy przeglqd literatury przedmiotu zamicscirny \V kolejnych przypiYach. 
4 F. Pop i o l e k, Historia osculnictwa w Beskiclzie Slqskim, Katowicc 1939;

V. P r a 5 e k, Dejiny k nizectvi tesinskeho clo r. 1'133, Opava 189-1, s. 40 nn.; por.
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mat. Zmian� tego stanu rzeczy przyniosly ostatnie badania polskich 
i czeskich historyk6w regionalnych, lecz rezultaty tych badan ograni
czajq si� do studi6w nad poszczeg6lnymi miejscowosciami 5

• 

W prezentowanym studium spr6bujemy poddac analizie procesy osad
nicze w bylej kasztelanii cieszynskiej we wczesnym sredniowieczu. Na
szq uwag� skupimy na trzech podstawowych zagadnieniach. Przede 
wszystkim przesledzimy przebieg akcji osadniczej na interesujqcym nas 
terenie, zwracajqc m. in. uwag� na rozmieszczenie przestrzenne zakla
danych osad. Z kolei spr6bujemy uchwycic czynniki sprawcze kolonizacji 
na tym obszarze, a nast�pnie podejmiemy prob� ukazania stosunk6w 
etnicznych w ziemi cieszynskiej w omawianym okresie. W tym ostatnim 
wypadku nie chodzi nam o suche przedstawienie danych, gdyz z powodu 
lakonicznosci zr6del j est to zabieg ryzykowny, lecz g16wnie o nakresle
nie dominujc1cych w6wczas trend6w. Uzyskany rezultat moze stano,.\·ic 
material por6wnawczy do badan nad podobnymi zagadnieniami na innych 
polskich obszarach administracyjnych we wczesnym sredniowieczu, glciw
nie zas na G6rnym Slqsku. 

W analizie proces6w osadniczych musielismy si� ograniczyc'.: glo\,.-!lie 
do zr6del pisanych, kt6re Sq w dodatku stosunkowo skromne. Niew,it
pliwie obraz osadnictwa deszynskiego bylby pelniejszy, gdyby na t�.'m 
tei·enie poczyniono bardziej intensywne badania archeologiczne. Ziemia 
cieszynska bowiem przez swe polozenie „unikn<,;lu" wielkiej fali badat't 
archeologicznych, jaka miala miejsce na przelomie XIX i XX w., do
piero w okresie po II wojnie swiatowej zostaly tu podj�te pewne prnce, 
skoncentrowane gl6wnie na G6rze Zamkowej w Cieszynie i w czeskiej 
cz�sci ziemi cieszynskiej w Podoborze, identyfikowanej z najwczesniej
szymi poczqtkami dzisiejszego Cieszyna. Jest jednak nadzieja, ze plano
wana przez osrodek wrodawski penetracja tego terenu poprawi aktualm1 
sytuacj� na tym polu. z. drngiej strony uwazamy, ze wyniki badan
archeologicznych nie zmieniq w bardziej zdecydowany spos6b uzyska
nego rezultatu i sqdzimy, ze bylyby pomocne raczej przy lokalizacji 
najstarszych wsi (w artykule uzywamy r6wnorzGdnego terminu: osada) 
niz przy opraco,vaniu przebiegu samego procesu, ten ostatni bowiem 
zr6dla przeclstawiajc1 - naszym zdaniem - zadowalajqco. Szczeg6lna 
rola przypadlaby natomiast archeologii przy lokalizacji wsi, ktörych 
blizszego polozenia nie jestesmy w stanie dzis ustalic (pomijamy tu caly 
wachlarz zagadnieü zwiqzanych z kulturq materialm1). 

tez A. Adam u s, Z dejin Ostravy, Praha 1934, s. 18; t e n z e, z dejin Or1oi:e,

Kromeriz 1926, s. 28 11n.

5 E. Pas e k, Z przeszlosci wsi Kofu:zyce Wielkie w powiecie cieszynskim

(Pami�tnik Cieszynski, Katowicc 1961, s. 39 nn.); J. Ba k a l a, Z nejstarsich dejin

Orlove. Orlova 1223-1973. Historie a soucastnost, Orlova 1973, s. 18 nn.; por. te:i: 
Z. Per z an o w s k i, Bielsko-Biala, Zarys dziej6w rozwoju. przestrzermego miasta,

Krakow 1958, s. 12 hn.
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Swoim zakresem to kr6tkie studium obejmie ziemie dawnej kaszte
lanii cieszynskiej, z kt6rej gl6wnie p6zniej utworzono osobne ksi<;stwo 
ze stolica,_· w Cieszynie. Z tego powodu zostanie pomini�ta kasztelania 
oswi<;cimska, kt6ra jakkolwiek przez kr6tki okres wchodzila w sklad 
ksi�stwa cieszy_nskiego, wkr6tce jednak wyodr�bnila si� jako osobne 
ksi�stwo. Skoro mowa o zakresie terytorialnym niniejszego studium, za
trzymac si� musimy nad kwestia,_ granic kasztelanii. Dla naszego okresu 
sprawa ta nie wymaga szczeg6lowego uzasadniania, jako ze do konca 
X.III w. miejscowe osadnictwo nie weszlo praktycznie w bezposredni 
styk z osadnictwem w kasztelanii raciborskiej, mikolowskiej czy oswi�
cimskiej, ale skupialo si� na tych terenach, kt6rych przynaleznosci do 
kasztelanii cieszynskiej nie da si� podwazyc. Problem granic poszczeg61-
nych kasztelanii 6wczesnego ksit�stwa opolskiego dotyczy raczej wyrnie
nionych wytej, jak i tych, o kl6rych tutaj nie wspomniano, jak np. 
kozielskiej. W wypadku natomiast ziemi cieszynskiej kwestia graniczna 
wyniknie dopiero na przelomie XIV i XV w., a wi(;'!c w okresie nas tu
taj nie interesuja,cym. Jezeli chodzi natomiast o poludniowe granice 
kasztelanii cieszynskiej, to jej bieg wyznaczajq dyplomy biskupa olomu
nieckiego Dytryka i ksi�cia cieszynskiego Mieszka, kt6rzy w 1297 r. za
warli umow� graniczna,_, wyznaczajc1,c granic� na Ostrawicy 6

. 

Cezury chronologiczne artykulu wyznacza pojawienie si� najwcze
sniejszych zr6del pisanych dotyczqcych kasztelanii oraz kres rzqdöw 
pierwszego ksi�cia cieszynskiego, Mieszka. 0 ile pierwszego krytel'ium 
nie trzeba szerzej uzasadniac (swiadoma rezygnacja z dorobku archeo
logii jest wynikiem jej malej na tym terenie reprezentaty,vnosci), o tyle 
w drugim wypadku nalezy podkreslic, ze za przyj�ciem tej granicy jako 
koncowej dla naszych rozwazan przemawiajq wyrazne röznice mic�dzy 
procesami spoleczno-gospodarczymi przelomu XIII i XIV w. a lat poz
niejszych. 

Analiza proces6w osadniczych ziemi cieszy11skiej w wyzeJ zaznaczo
nym okresie pozwala wyr6znic dwa wyraznic rysujc1ce siE: rnomenty. 
Pierwszy etap km'iczy si� okolo 1280 r., drugi natomiast okolo 1320 r. 
i wic)ize siE: z powstaniem na tym terenie nowego ksir;stwa ze stolica, 
w Cieszynie. 

Poczqtki osadnictwa w ziemi cieszynskiej nie sa, uchwytne w zi·6dlach 
pisanych, a badania archeologiczne nie udzielily tez jeszcze wyczerpu
jc1cej odpowiedzi, pozwalaja,_cej w pewnym przyblizeniu przedstawic 
ksztalt najstarszego osadnictwa 7• Wyznaczona cezura pocza,_tkowa jest 

e Datum et actum Ostrava, 2 VIII 1297, Listinaf Tesinska (Codex diplomaticus 

ducatus tessinensis, wyd. E. Nemec, t. I, Cesky Tesin 1955, nr 29-30, bez p2gi

nacji). 

1 A. K i et 1 ins k a, Grad wczesnosredniowieczny na G6rze Zamkowej w Cie
szynie w swietle badan w iatach 1949-1954 (Materialy Wczesnosredniowieczne, 

t. V, 1960, s. 63 nn.); por. tez L. J i s 1, Zprava z vyzkumu. hradiste „Stary 
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dosc sztuczna, nie istniejq bowiem blizsze przeslanki ja, uzasadniajqce, 
poza tym ze zasadniczo zr6dla pisane pochodza, dopiero z lat dwu
dzicstych XIII w. Mozna jednak zalozyc z duzym prawdopodobien
stwem, ze owo najstarsze osadnictwo si�ga swoimi pocza.tkami w po
przednie stulecia. 

Sposr6d osad kasztelanii najwczesniej jest wymieniony Cieszyn, kt6-
ry zostal wzmiankowariy wsr6d grod6w kasztelanskich w 1155 r. w bulli 
protekcyjnej papieza Hadriana IV dla biskupa wroclawskiego Waltera 8

• 

Przy zalozeniu, ze Cieszyn pelnil w6wczas funkcje grodu kasztelanskiego, 
mozna przyjc:lc istnienie w poblizu grodu szeregu osad wiejskich pracu
jc:icych na utrzymanie jego zalogi 9, jakkolwiek tego oczywistego przy
puszczenia nie jestesmy w stanie potwierdzic ir6dlowo. Jako siedziba 
kasztelanii wzmiankowany zostal Cieszyn dopiero w 1223 r. w doku
mencie biskupa wroclawskiego Wawrzynca, wydanym dla premonstra
tensek w Rybniku 10• W dokumencie tym \Vymieniono pierwsze wsie 
cieszynskie, z kt6rych zakonnice z Rybnika otrzymywaly w6wczas dzie
si�cin�, a mianowicie: Golesz6w, Wisla kolo Strumienia, Iskrzyczyn, 
Zamarski, Zarzecze, Nawsie, Bielowicko, Radowice, Punc6w, Ogrodzona, 
nast�pnie dwie nie znane dzis wsie Nagerwice i Kleczomia 11

, a takze 
Swi�tosz6wka i przedmiescie cieszynskie 12

. Jesli chodzi o wspomniane 

Tiffin" i; r. 1952 (Zpravy Okresniho musea v Ceskem Tesine, 1954); J. S z y d
l o ,,.. s k i, Die frühgcschichte Besiedlung cles oberen Weichsel- und Odergebtetes
und das Problem der Lokalisieru.ng der „Golensizi" (I MiE;dzym1rodowy Kongrcs 
Archeolugii Slowia11skiej, Warszawa 1970). 

s Kodeks dyplomatyczny .Slqska, t. I, wyd. K. Maleczy1'lski, Wroclaw 1956, 
nr 35, s. 84 nn.; por. tez L. S c h u 1 t e, Die Protektionsbtille des Papstes Hadrian

IV. für die Breslau.er Kirche (Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum
Schlesiens, t. 29, 1895, s. 58-112).

9 S. Arno 1 d, Terytoria plemienne w ustrojii administracyjnym Polski pia
stowskiej. W. X-XII (Z dziej6w sredniowiecza, Warszawa 1968, s. 394-401). 

10 Kodeks dyplomatyczny .Slqska, t. III, wyd. K. Maleczynski, Wroclaw 1964, 
nr 283, s. 61 nn. 0 ile sluszne jest przypuszczenie l\.'Ialeczyl'lskiego, ze chodzi o Wi
sl� polozOllc\ na p61noc od Cieszyna, o tyle drugq mozliwosc, ze chodzic moze 
o Wislt; polozorn\ na poludniowy wsch6d od Cieszyna, a wit:c o Wislc; kolo Ustro
nia, nalezy odrzucic, gdyz najstarsze osadnictwo wislanskie pochodzi z p6:i.niejsze
go okresu.

11 Wsie te zostaly wymienione w dokumencie w nastGpuj1:1cej kolcjnosci i brzmic
niu: Golcsuovo, Vizla, Ischrichino, Zamaischi, Nagervici, Suenschiezi, suburbium, 
Zase�e, Clcchenuge, Radovisque; Punzo, Beleviezo, Ogrozona, Novoza. 

12 Opov.riadamy si� za uznaniem Suenschiezi i suburbium za d\'.;ic odrc:bne 
osady, z kt6rych jedna byla wsüi, druga zas podgrodziem, zgodnie zresztq z brz!"l�ie
niem dokument6w, z nastP,pujqcych powod6w. Cicszyl'lska nazwa $wi1:;>to�zöwka, 
z ktor<} moi:na identyfikowac Sucnschiezi, pojawi siG dopicro w kori.cu XVII w. 
w zwiqzku z dzialalnosciq Zakonu Bonifratr6w, innego zas podgrodzia, kt6re by 
w6wczas wystGpowalo na t.ym terenie, i.r6cl!n nie pozwalaj;:i lokalizowac. Nieza
Ieznie natomiast pojawi si� zar6wno $wi�tosz6wka, jak i suburbium w kilka-
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dwie nie znane dzis osady, musimy podkreslic, ze wszelkie pr6by usta
lenia ich polozenia zawodzq. Mozna r6wniez odrzucic przypuszczenie 
o omyke pisarza, gdyz Kleczemia wyst�puje w dokumencie z 1284 r. 13

, 

z dokumentu zas wynika, ze znajdowala si� w poblizu Cieszyna.
Wracajqc raz jeszcze do nadania biskupa Wawrzynca dla zakonnic 

rybnickich, nalezy podkreslic, ze wszystkie nazwy osad wymienionych 
w owym przekazie - jesli brac pod uwag� kryteria filologiczne - Sq 
nazwami slowiaüskimi, würzq si� wi�c wyl&cznie z osadnictwem pol
skim 14• W tymze dokumencie wymieniona jest jeszcze jedna wies, ktor& 
umiejscawiamy w poblizu Cieszyna. Jest ni4 Solca lezq,ca niedaleko 
Orlowej 15

• 

Z lat dwudziestych XIII w. posiadamy dalsze wzmianki obrazujqce 
stan osadnictwa w kasztelanii cieszynskiej. Z 1227 r. pochodzi pierwsza 

dzicsü\t lat p6iniej: Swiqtosz6wka w poczqtkach X[V w., a suburbi..lm \V 128-l r., 
por. Codex cliplomaticus Silesiae, t. I (dalej CDS), nr 1, s. 16-17. Obic te osady 
Sq Ud siebie IJO!OZOllC do�C Odlcg]e. 

13 CDS, t. I, nr 16, s. 16-17. 
H Dla omawianego okresu nn naszym terenic rne rr:a ;iad6w osadnictwa cze

skiego. 
15 Sprawa lokulizacji Solcy budzi wiclc dyskusji. \Vydawcy tegü dokunv:nlu,

W. KGtrzyflski i S. Smolka (Kodeks dyp/omatyczny fdasztoru tynieckir.!go, ,vyd.
W. K,;trzy11ski i S. Smo1ka, Lw6w 1875, m· 11, s. 21-33, a zwlaszcza s. 24 i s. :;f -

dalej skr6t KDKT), nie rozwiqzuj,1 tcj kwestii w og6le. K. Maleczynski (Kodeks
clyplomatyczny Slqska, t. III, s. 64, przyp. 29) identyfikuje j<J z Zalesiem kolo
Stn:elc Opolski<:h, ruwniez niezaleznie od naszcj Solcy wymienionej w cytowanym
dokumQne;e. Sadzi, ze „wyraz w tekscie Sale powstal przypuszczalnic z nie do
ko11czonego wyrazu Zalesie". Podaje to w w4tpliwo�{; Ba k a l a, Z nejstarsich
diijin Orloi.:c, s. 21-23, kt6ry zwraca uwagc;, iz w wymicnionym dokurncncic jest
wspomniany kosci61 w Solcy, i p1·zypuszcza, ze kosciol ten stal siG w niedalekicj
przyszlosd podstawq do fundacji bcncdyktynuw tynieckich ,v Orlowej, zanini wy
lrndowali oni w tcj ostatniej miejscowosci wlasny kosci61. Opowiedzielismy sie;
za uznanicm tej miejscowosci jako Solcy lez�ccj w pobfü:u Orlowej z nast,;puj,1-
cych powod6w. Po pierwsze, skr6t de Sale wcalc nie musi stanowic nie: dokoü
czonego wyrazu Zalesic, lecz jest to po prostu ablativus tcj n.izwy (.,ab ecclesia
de Salc"J. Po drugie - eo naszym zdanicm jest najwazniejszc - biskup "\Vawrzy
nicc dokonal aktu zamiany wsi Golkowice, lez.::icej nicdalcku Orlo\vcj, na Ksü1;i;ni
ce, polozone \V poblizu Rybnika, przy czyrn Ksiqznicc placily a7. dot�d dziesi,;cint;
na rzecz kosciofa w Solcy. Zamiana przy uwzglc;dnicniu czynuika tcrytorialncgo
byla wi,:;c oplacalna zar6wno dla Solcy, jak i dla norbcrtandc rybnickich. Jcst tcz
widocznc, ze Solca nie by!a podporz,1dkowana Rybnikowi, nie placila tcz clzicsic;
ciny, irntomiast Zalcsie tak,\ dziesic;cinr: na rzecz zakonnic z Rybnika placily.
Z tcgfJ powodu chodzi tu bez wz!tpienia o dwie röi.nc rniejscowosci, hyloby bo
\viem nunscnsL·m, aby r6wnoczesnie jedna i ta sarna miejscowosc pbcila i nie
placila dzicsir;ciny n:i rzccz jcdnej i tej sanwj instytucji. Nicporozumienien1 l)ylhy
tel. sam spos6b z·amiany i odbierania wsi, jak to wicbc na przyklactzic analizo
wanego dokumentu, gdyhy chodzilo o jedn,1 i tc; sam:\ o��ck. Poza tym Sa! nigdy
nie je�t wyrnieniona wsr6d posiadlosci tego klasztoru, wymieni,;na jcst zas \•;;rod
po�iadlo�ci bencdyktynöw z Orlowej. W 1268 r. i clcntyfikuj,,my Gbie o::,tdy 1Z<1lic�ic
i Sal-Solcc;) jak1J odn;bne.
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wzmianka o Orlowej w poblizu Cieszyna: osada ta zostaje potwierdzona 
dla benedyktyn6w tynieckich 16, Na rok nast�pny datowany jest podro
biony dokument ksi�cia Henryka Brodatego, w kt6rym ksiqz� 6w po
twierdzil Grodziec dla benedyktyn6w z Tyiica 17• Jakkolwiek w litera
turze przedmiotu niejednokrotnie identyfikuje si� owq osad� z Grodi
cem pod Skoczowem 18, to jednak uwazamy za przekonywajqcq argumen
tacj� K�trzynskiego i Smolki, utozsamiajqcych j,1 z Grodicem lezqcym 
w poblizu Siewierza 10• Odrzucamy wi�c przypuszczenie Bakali, ze · chodzi 
tu o Gr6jec pod Krakowem 20• 

W tym tez roku zostal wydany dokumcnt Kazimierza opolskiego 
przcnoszqcy klasztor premonstratensek z Rybnika do Czarnow<1s6w. W do
kumencie tym wsr6d posiadlosci klasztornych ponownie zostaje wymie-
niony Puncow 21. 

Dalszy ksztalt osadnictwa w kasztelanii cieszynskiej obrazuje nam 
bulla protekcyjna papieza Grzegorza IX dla slqskich posiadlosci kla
szioru benedyktynow w Ty1'1cu 22, kt6remu potwierdzono rowniez dzic
sü;ciny z nast(;pujc1cych wsi polozonych w kasztelanii cieszynskiej: 
Orlowa, Dqbrmva, Kocob�dz, Cierlicko, Gorzyce. U chylsko, Ostra\\'a, 
Wicrzbica, Zablocie, Zukowo oraz Lacbant6w 23 i Go1kowice 21. 

Pnypuszczamy, ze wymienione wsie swoje poczqtki odnoszq eo naj
mniej do poprzedniego stulecia i \v·lasnie onc byly podstawc1 do zalo
zenia w Cieszynie grodu kasztelanskiego. 

Z owego czasu pochodzic ma nadanie ksi(;?da opolskiego Mieszka, 
pana na Cieszynie, dla Przecha, w irodle okreslonego jako nobilis, w6j-

is Kodeks d y))lonwtyc;:;n !J Slq�ka, t. III, nr 350, s. 186-187, por. tez KDKT,

nr 7, s. 13-H; J. He y n e, Dokumentierte Geschichte cles Bisthums tmcl Hohstijtes 
Brcsinn, t. I, Wrodaw 1860, s. J 037 nn. 

17 KDKT, s. 14 nn.; Listina r Tcsinska, nr 5; por. tez G. Biermann, Das 
ehcnwlige l3eneclikti1lerstift Orlau im Teschnischen (Progrumm des k.k. cvange
lisc:'.1vn Gymnasium in Teschen, 1862, s. 7--8).

'9 F. Pop i o l e k, Dzieje S'lqska Austriackiego z ilustracjnmi, Cicszyn 1913, 
s. •H-:31.

Jn KDKT. nr 7, s. 15.
2'i Buk a l a, Z nejstcirsich clcjin Orlove, s. 15. 
21 Coclex cliplomcttic1is Poloniae, t. III, wyd. Bartoszewicz, Warszawa 1858, 

, 13 nn.; CDS1 t. I, nr 4 1 s. 3. 
2� KDKT, nr XI i XI „b". W sprawie autcntyczno�ci dokumentu tamze, s. 30.

z3 Brak nam jakichkolwiek podstaw zr6dlowych do identyfikacji Lacbant6w

z pocicieszy11sk,1 Lutyniq, jak to czyni E. Ncmcc, por. Listinaf Tesinsk<t, nr 6,

p?:zypis. 
�1 \Vszystkie te miejscowosci zostaly potwierdzone dia klasztoru bencdykty

IH)'.1· w Orlowcj przez ksi<;cia opolskiego Wladyslawa w 1268 r.; por. KDKT,

s. -l7-48; He y n e, op. cit., s. 103;!)-1040; Listin<tf Tesinska, nr 16. Wsic Go
rzyce i Uchylsko zn,1jclq si<; w pr1.yszlosci, w mornenc:ie podzialu k�iqstwa opol
ski,·go, w granicach ksiqslwa raciborskiego. Rodzi to uzasadnione podejrzenie,
ze naläaly one w6\\"czas clo k,1sztelanii raciborskiej.
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tostwa w Zablociu 25
• Slusznie starsza literatura przedmiotu zauwazyla, 

ze dokument ten jest podfalszowany bqdz odnosi si� do czas6w p6z
niejszych 26

• Nas dyplom ten interesuje z innego powodu. Wymienia· on 
bowiem po raz pierwszy wsr6d osad cieszynskich Skocz6w 27

, wok61 

ktorego rozwijac si� b�dzie caly szereg wiosek 28. Rodzi si� pytanie, czy 
dokument ten, niewc1tpliwie odnoszqcy si� do czas6w poiniejszych 29

, 

moze byc podstawq do odnoszenia jego tresci dotyczc1cych osadnictwa 
do sledzonego okresu. Niewqtpliwie tak, a przemawiajq za tym nast�
pujqce przeslanki. Wymieniony dokument wspomina r6wniez stari:i osad� 
Zablocie, potwierdzonq w innych zr6dlach wsp6lczesnych 30

• Rownocze
snie mozna por6wnac omawiarni wzmiank� z przekazu z poczqtku XIV w., 
v,; kt6rym Skoczow zostal zaliczony do miasteczek 31

• A przeciez miej
scowosc ta musiala przejsc dluzszy cykl rozwojowy, zanim z wioski 
stala si� miasteczkiem, tym bardziej ze nasze zr6dlo wzmiankuj e Sko
czow jeszcze jako wies, a nie jako miasteczko. Jest to tym bardziej 

prawdopodobne, ze przy Skoczowie brak slad6w na potwierdzenie 
udzialu przybysz6w z zewm1trz w rozwoju osady, eo mialo miejsce 
w wypadku Bielska czy Frysztatu, rozw6j wi�c ten musial miec cha
rakter bez wc1tpienia powolny, a tym samym si�gal gl�boko w XIII w. 
Nawet jednak gdyby wspomniany dokument oddawal stan rzeczy z kon
ca XIII w., eo jest prawdopodobne, to przeciez tak czy inaczej pocho
dzilby sprzed 1280 r. 

Nast�pna wzmianka, przynoszc1ca informacje o osadnictwie w kaszte
lanii cieszynskiej, datuje si� na 1260 r. i wymienia po raz pierwszy 

25 KDKT, nr 14, s. 35-36. 
�. Tam:i:e, gdzie te:i: dalsze wyjasnienia. 
27 Na liscie swiadköw wystGpuje Mikolaj ze Skoczowa, pelniqcy w kasztelanii

ksit;cia opolskiego Mieszka I funkcjG pisarza, por. KDKT, s. 35-36. 
28 Sprawi-; bardziej precyzyjnego okreslenia datacji tego dokumentu zamie

rzamy rozwazyc w innym miejscu. Tutaj tylko zaznaczymy, ze wystawcl'\ doku
mcntu nie m6gl byc ksü1zG Mieszko II Otyly, gdyz po pierwsze wladca ten nigdy 
nie tytulowal sie; jako „pan na Cieszynie i Raciborzu", a po drugie samodzielne 
rz,Jdy zaczql sprawowac dopiero w 1238 r., pomimo ze pierwsze momenty jego 
uczestnictwa w zyciu politycznym datujq sie; na rok 1234, por. K. Jas ins k i, 
Rociow6cl Piastow Slqskich, t. III, Piastowie opolscy, cieszynscy i oswic;cimscy, 
Wroclaw 1977, s. 26, przypis. 3. W naszym wypadku chodzi zapewne o ksic;cia 
Mieszka, syna Wladyslawa opolskiego, gdy:i: tylko ten wladca m6gl tytulowac sii:; 
,v wymieniony wyzej spos6b; w grG moze tu wie;c wchodzic niedokladne odczyta
nie claty wystawienia dokumentu. 

29 Istnieje tez przypuszczenie, ze dokument ten stanowil zwykle cwiczenie za
kmmika, pisarza ksi.:izc;cego; por. KDKT, nr 14, s. 35-36. W badaniach nad sta
nem osadnictwa w kasztelanii cieszynskiej nie odgrywa to jednak istotniejszej 
roli, zwazy,yszy fakt, ze zakonnik nie mial powod6w, by wypisywac osad� fikcyj� 
n'1, nie istniejqCq, kt6ra poza tym wkr6tce ponownie pojawi siE; w zr6dlach. 

so KDKT, nr 11, s. 19 nn. 
31 Lehns- u. Besitzurkunden Sch.lesiens und seiner einzelnen Fürsthenthümer

im l\Iittelaiter, wyd. C. Grünh,agen, H. Markgraf, t. II, Leipzig 1883, nr 1, s. 559. 

•
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Bogumin i Grusz6w 32, a nast�pne wiadomosci z lat 1281 i 1284 dotycz� 
Lubnej 33 oraz Krasnej 34.. R6wniez i w tym wypadku w swietle relacji 
zr6dla czas ich powstania mozna przeniesc na lata przed 1280 r., bez 
obawy o popelnienie omylki. Ta uwaga dotyczy··ponadto Simoradza, 
Kuli oraz Raju, kt6re zostaly wymienione dopiero w 1305 r. w spisie 
dziesi�cin biskupa wroclawskiego, ale przez pisarza zostaly okreslone 
mianem starozytnych 35

• 

Proces rozwoju osadnictwa w kasztelanii cieszyr'iskiej konczy powsta
nie Frysztatu oraz Bielska, kt6re w akcie lennym ksi�cia cieszynskiego 
Ka_zimierza z 1327 r. zostaly zaliczone do miast, oraz Jamnicy, zaliczo
nej w tymze akcie do miasteczek (oppidum) 36. Przeszly one podobny 
cykl rozwojowy jak wspomniany wczesniej Skocz6w i wymieniona 
w rzeczonym dyplomie Ostrawa. Ponadto w tym akurat wypadku istnie
nie tych osad juz przed 1280 r., a na\l'v·et w poprzednim stuleciu, po
twierdzone jest przez badania archeologiczne 37

. W wypadku Frysztatu 
i Bielska, wymienionego w innych zrodlach z poczqtku XIV w. 38, znacz
nq rol� odegralo osadnictwo obce, przyspieszajqce ich rozw6j. 

12 Dokument ten dotyczy przebiegu granic pomi�d.:y ksi�stwem opolskim a :vro

rawami i zawarty zostal przez W!adyslawa opolskiego z Przemyslem Ottokm·em U, 
wladcq Czech. Odpisu aktu dokonal F. P .a1 a c k y, Über Formelbücher in Bezug 
auf Böhmfache Geschichte, Praha 1842, s. 300-301. Odpis ten okazal siG niepdny, 
eo wywoluje spory wok6l datacji dyplomu. Starsza literatura przedmiotu kladzie 
jego wystawienic na rok 1256, por. Pr a sek, op. cit., s. 57; 0. Ha 1 eck i, 
Powolanie ks. Wtadys!awa Opolskiego na tron krakowski w roku 1273 (Kwar
talnik Historyczny, t. 27, 1913, s. 228); F. Pop i o l e k, Bogumin (Kakndarz 

Glosu Ludu, R. 4, 1949, s. 40). L. Ho s a k, Nejstarsi dejiny Ostra1..•y a Ostra1..,;;ka 
(Sbornik k dejinam a vystavbc mesta, t. I, Ostrava 1963, s. 31) juz to opowiada sie: 

za r. 1262, juz to za r. 1253 (tamze, s. 62). Najbardzicj przekonywaj;;ica wydaje 
sie: argumcntacja R. G rod e c k i e g o, Dzieje polityczne Slqska, s. 253, przypb 3, 

kt6ry slusznie wskazuje na nawiqzanie bezposrednich kontakt6w ksif;cia opol

skiego z monarchr1 czcskim jako na podstawowy warunek zawarcia umowy gra
nicznej pomic:dzy obydwoma wladcami. Odnosi sif; tcn akt na okres bezposrednio 
przed r. 1260. 

,a CDS, t. VIl/3, nr 1657, s. 4. 
34 Vrkttnden des Klosters Czarnowanz, nr 16, s. 16-17; CDS, t. VII/3, nr 1805,

s. 43.
s5 Registrum Vyasdense. Liber jundat.ionis episcopatus Vratislaviensis, wyd.

H. Markgraf, J. W. Schulte (CDS, t. XIV, Wroclaw 1889, s. 110-112, da!ej Re
gistrum Uyasdense).

36 Lehns- u. Besitzu1·kunde1i Schlesiens, t. II, nr 1-2, s. 559�560; bez_za,adne
jest przypuszczenie wydawc6w, :i:e Jemnicz to Jablonkow (por. s. 560), kt6ry swo

jc pocz4tki datuje na wiek XV - por. F. Pop i o I e k, Dzieje osadnictwci tt' Be
skidzie Slqskim, Katowice 1939, s. 135, 145-149. Najprawdopodobniej chodzi tu 

o Jamnic�, jak nazywala sie: pierwotnie najstarsza czP,sc Frydku.
37 J. S z y d l o w s k i, Wczesnosredniowieczne grodzisko w Skoczowie-IVIii:dzy

swieciu (Acta Archeologica Carpathica, t. III, 1961, z. 1-2, s. 201-207). 
ss Biclsko juz w 1312 r. nazwane jest miastem, CDS, t. XVI, s. 223-224; 

List inaf Tii§inska, nr 34. 
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Przedstawiony obraz kolonizacji w kasztelanii cieszynskiej pozwala 
na wycüigni�cie nast�pujqcych wniosk6w. W okresie mniej wi�cej 60 lat 
liczba miejscowosci podleglych kasztelanii wzrosla okolo 1280 r. do 35 39

• 

W swietle p6zniejszych przekaz6w mozna sqdzic, ze liczba ta oddaje 
rzeczywisty stan osadniczy w ziemi cieszynskiej u schylku XIII w. 40 

J est wielce prawdopodobne, ze znaczna cz�sc sposr6d wymienionych 
osad istniala juz w poprzednim stuleciu, skoro 25 sposr6d nich zr6dla 
odnotowujq juz przed 1230 r., a poza tym niekt6re z nich (np. Cieszyn, 
Skocz6w -Mi�dzyswiecie, Bielsko, Ostrawa, Frysztat) dowodnie posiadajq 
rodow6d siGgajqcy czas6w przedpanstwowych. W swietle kryteri6w filo
logicznych w zadnej z wymienionych osad sprzed 1230 r. nie da si� od
nalezc slad6w osadnictwa etnicznie obcego, jedynie zas w dalszych kil
ku wypadkach osadnictwo obce nalozylo si� na juz istniej&ce polskie. 
Widzimy to na przykladzie Bogumina i byc moze Bielska 41• Mamy wi�c

do czynienia wylqcznie z osadnictwem etnicznie polskim. 

Drugi wniosek nasuwa siG po naniesieniu wymienionych osad na 

map�. Analiza rozmieszczenia przestrzennego osadnictwa w kasztelanii 
cieszynskiej wskazuje na formowanie si� swego rodzaju zespol6w osad
niczych. Pienvszy i zarazem najwie,kszy byl zesp6l wsi polozonych wo
k6l Cieszyna, liczqcy 14 miejscowosci. Drugim skupiskiem osadniczym 
byly olrnlicc Skoczowa, gdzie wraz z polozonym nieco dalej Bielskiem 
odnotowujemy 7 miejscowosci. Trzeciq grup� stanowil rejon Orlowej. 
Lokalizujemy tarn 11 wsi. Wreszcie na poludniowo-wschodnich krancach 
kasztelanii znajdowaly si� 3 miejscowosci. Takie polozenie niewqtpliwie 
ulatwialo administrowanie dobrami urz�dnikom ksi[lze,cym, mozna wi�c 
doszukiwa6 sie: w tym planowej dzialalno:5ci. Pozu tym o takim ukl�
dzie decydowaly r6wniez zapewne wzgl�dy bezpieczenstwa, skoro w kaz
dym z tych centr6w odnotowujemy istnienie grodziska. 

3P W naszym szkicu \Vyrnienilismy kilka wsi nalcz;:icych do kasztelanii raci

bor,:kicj, to jest Golkowice, Gorzycc i Uchylsko, kt6rych jcdnak w naszym wyli
czcniu nie bierzemy pod uwagq. 

�0 Stan ten zgadza sh; z og6lmi liczb;:i osad w ziemi cieszynskiej: znamy bo

wiem liczbG osad, kt6rc powstaly pozniej, a ich h1czna suma jest wypadkow,1 
obu grup. 

41 Starszc osadnictwo w Biel�ku, siqgajqce swq gcnez,1 w XII w., opracowal 
Z. P e r z an o w s k i, op. eil., gdzie tez dalsza literatura. Autor r6wniez odnosi
pocz,1tki Bielska lokowancgo na prawie niemieckim w blizcj nie okrdlonym

terminie na czasy Wladyslawa opolskiego, tamzc, s. 15. Jesli chodzi o Bogumin,

w swietle cytow·anych zrodel jego nazwa byla zdecydowanie polska: Bogun. Przez
pewien okres (u schylku XII1 w.) uazwa ta zostanie zast,Jpiuna w irödlach nic
mieckq nazwq Oderberg, w czym upatrujemy slad6w osadnictwa niemicckicgo ..

Zc nie zastqpilo ono ludnosci polskiej, lecz tylko sit; z niq zlalo, swiadczy

u;i:ywani,, w nastc:;pnym stuleciu obu 11azw, por. .J. Ba k a 1 a, Pocatky mi!,�w
13ohumina. St uclic a nwtcrialy k 1:ystcnbc mesta, wyd. A. Grobclny i B. Ccpelak,

OstraYa 1976, s. 49-55; F. l' o p , o l c k, B0gumb1, �. 40; G. B i er man n, Dns
el1emaligt: I3encclikriners1ift Or1cw, s. 27; t e n z c, Geschichte cler Hcrzogtiwms
'l'esd1cn, Tcschen 1863, s. 67.
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Analiza ukladu przestrzennego wskazuje r6wniez na jeszcze jeden 
istotny czynnik. Absolutna wi�kszosc sposr6d wymienionych osad polo
zona byla nad rzekq lub w jej poblizu. Kryly si� za tym niewqtpliwie 
wzgl�dy komunikacyjne, jak r6wniez gospodarcze (zyzna gleba) 42• 

Owe zespoly osadnicze ukladajq si� poniekqd w pas ciqgnqcy si� od 
Bielska przez Skocz6w w kierunku Cieszyna, nast�pnie wzdluz Olzy 
i Ostrawicy w kierunku Raciborza, b�dqcego przez pewien czas ba,dz 
to stolica,_ samodzielnego ksi�stwa, ba,dz jednym z centr6w ksi�stwa 
opolskiego. Taki uklad nasuwa hipotez�, ze. w XII w. mogla t�dy biec 
droga lqczc1ca Krakow z Morawami 43• Bylby to tez slad dawnych zwiqz
köw tej cz�sci Sl1:1ska z Malopolskq. W tym zas kontekscie formowanie 
si� klucza wok61 Orlowej mogle miec na celu polqczenie nowych na
bytk6w ze stolicci ksi�stwa w Raciborzu. 

Kolejny rozdzial w dziejach ziemi cieszyriskiej otwiera smierc Wta
dyshi.wa opolskiego w koncu 1281 lub w pocz�tkach 1282 r. 44, a koii.
czy smierc Eli:biety Lukrecji w 1653 r. 45 W1·az ze zgonem ksi�cia Wla
dyslawa ksi�stwo opolskie ulega podzialowi, z kt6rego wylania si� 
osobne ksi�stwo cieszynskie; jego pierwszym wladq byl Mieszko, okre
slany w literaturze przydomkiem „pienvszy". Smierc Elzbiety Lukrecji 
koüczy panowanie dynastii piastowskiej w Cieszynie, a ksi<istwo przej
mujq Habsburgowie. 

Dla rozwoju osadnictwa na omawianym obszo.rze istotny byl jednak 
okres rzqd6w zmarlego w 1315 r. Mieszka I 46. 

Podstawowym zr6dlem do badan nad dziejami osadnictwa w ksi�
stwie cieszynskim, w granicach bylej kasztelanii, na przelomie XIII 
i XIV w. jest fragment spisu dziesi�cin biskup6w wroclawskich, Liber 

fundationis episcopatus Vratislaviensis 47. Zr6dlo to, uzupelnione inny
mi przekazami, pozwala w miar� dokladnie odtworzyc stan osadnictwa 
na omawianym terenie. Wartosc jego, przynajmniej w odniesieniu do 
ziemi cieszyii.skiej, jest dlatego szczeg6lnie cenna, gdyz odtwarza ono 

1� Istnicnia drogi l<1cz,1ccj Gorny Slqsk z Morawami przcz Cicszyn domysla 
sie; o,ctatnio Per z an o \Vs k i, op. cit., s. 9, przyp. 2, jakkolwiek w swietle lokali
zncji najwaz.niejszych miast g6rnoslqskich i mornwskich nalei.aloby möwic o ta
kicj drodze prowadzqcej przez Racib6rz. 

4a B. W y r o zum s k a, Drogi w ziemi krnkowskiej clo konca XVI wieku, 
\Vroclaw_:__Warszawa-Kraköw-Gdansk 1977, s. 45-46; J. No w a k o w a, Rozmie
szczenie komor celnych i przebieg clrog handlowych na Slqsku do koitca XIV wie
ku, Wrocl�w 1951, s. 96 nn.; J. Pos v a f, Obchoclni cesty v ceskych zemich, na. 
Sio1.:enskit, ve Slezsku a v Polsku do. XIV stoieti (Slezsky sbornik, R. 62, 1'964, z. 1, 

· s. 5-1-63).
H Jas i Ii. s k i, op. c:it., t. III, s. 28, 29, przyp. 15; G rode c k i, Dzieje poli-

tyczne $lqska, s. 285, przyp. 1. 
�s Ja s i 1\ s k i, op. cit., t. III, s. 205. 
;6 Tami.e, s. 35, gdzie tc:i: dalsza litcratura. 
" Rcgistrum Uyasdense, s. 110-112. 
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stan nowej fali osadnictwa. Rejestracja tych osad miala bez Wqtpie
nia na celu usprav..nienie zarzqdzania diecezjq i scic1gania. dzicsi<;ciny 
w!asnie z niedawno zalozonych wsi. 

Registrnm wylicza bowiem 76 wsi, pom1JaJqC niemal wszystkie te, 
kto1·e zostaly wymienione w starszych dokumentach. Wyjc1tek stanowiq 
jedynie Gruszow i Orlowa. Ta ostatnia zostala wymieniona dlatego, ze 
benedyktyni orlowscy byli odbiorcami dziesiGciny z wsi placqcej r6wno
czesnie dziesi�cin� na rzecz biskup<iw wroclawskich. Sposrod pozosta
lych 74 wsi 71 to osady wymienione w zachowanych zr6dlach po raz 
piE:1·,.,·szy 4s. Wynikaloby z tego, ze Liber fundationis zawiera w zasadzie 
wyknz wsi nowo zalozonych, ktore powinny placic dziesi�ciny na rzecz 
biskupow wroclawskich, gdyby bowiem celem Registrum bylo dokladne 
wyliczenie pelnego stanu posiadania biskupstwa wroclawskiego, wow

czas lista uji;tych w nim wsi cieszynskich powinna byc wi�ksza o okolo 
30 pozycji (pomijajqc, oczywiscie, wsie klasztornc). Bylaby to wi�c zna
komita rejestracja procesu osadniczego, jaki mial miejsce w bylej ka
sztelanii cieszynskiej na przelomie wiek6vv. Dalsze studia nad Liber 

f unc!ationis pokazq, jak prz.edstawia si� ta kwcstia w odniesieniu do 
in,,ych terytol'i<'iw politycznych i administracyjnych diecezji wrn
cla ,,-skiej. 

Ze wzgl�du na tok naszych rozwazan warto tu przytoczyc wymie
nicne w Registrnrn wsie ksi�stwa cieszynskiego w kolejnosci, w jakiej 
,vystQpu.i1-l w zr<idle: Wies Bertolda ·10, Marklowice, Zebrzydowice, Kon
czyce Wielkie, Konczyce Male, Kostkowice, Hazlach, · Kozakowice, D�
bo\\'iec, Pruchna, Dzi�giel6w, Ochaby, Simoradz, Rudzica, Pog6rze, Roz
tropice, Hownica, J asienica, Mit;dzyrzecze, Czechowice Polskie i Czecho
wice Niemieckie 50, Bertoldowice, Komorowice, Kamienica, Jaworze,

Grodziec, Gorki, Lipowiec, Mazanowice, Ustron, Cisownica, Leszna G6r
na i Leszna Dolna, Wendrynia, Konska, Guty, Oldrzychowice, Ropica, 
Trzyciez, Gnojnik, Toszonowicc, Szebiszowice "1, Domaslawice Gorne 

45 Cytowane ir6dlo nie pozostawia w4tpliwosci, :i:c 3 pozostale osady, to jcst

R«j, Kula i Simoradz, Sc! bez ,vqtpicnia starsze i zc nalczy je odniesc na okres 
poprzcdni. 

�9 Wies Bcrtolda, dzis zaginiona, ,vystc;powala w zrödlach jeszcze okolo r. 1508, 

por. Listinaf Tesinska, nr 380. Wcdlug zrodel nalczy j;i lokalizowac w pobfüu 

O'.:cy. w okolicac:h Cieszyna, niedaleko poiniejszych Blogocic. 
5tl E. K o p c c, Szkice z clziej6w Czechowic, Katowicc 1977, s. 9-10, zwrac:a

m,·:,g,;, ze nie ma ostateczncj pcwnosd, czy trafna jcst identyfikacja Czcchuwic 
z Chotowicami. 

51 Oto nazwy wsi wedlug oryginalocgo zapisu ir6dla: Frienstad in Ray!,

Bc,·t:wldi villa, Marklowitz, Siffridi villa, Cunczindorf Pasconis, Cunczindorf Prin

cip:�. Gosc:hegowitz, Hesleth, Damhonczal, Prochna, Zengilow, Ochabe, Scmoraz, 

R;_,�lgc:·i villa, Pogorsz, Roztropilz, Gylownita, Gesscnita, Mcsisrozha, Chotowitz 

thc,·.,t,;iüc:o, Chotovitz polomco, Bertoltovitz, Muthindorf, Ke111nitz, Jaworsc, Grn

di,,:11.:! ,·il!a Snessonis, Gorki \'illa vlodari, Lyppovetz, Mansanczowitz, Ustrona, 

Cy,:'u\·nica, Lcsna principis, Lcsna Snessonis, Wandrina, Conka, Gutha, Ulrici ,·il-
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i Dolne, nie znana dzis willa Rudgeri, Skalica, Janowice, Warmnuto
wice, ktörych r6wniez nie jestesmy w stanie zidentyfikowac, nast�pnie 
wies okreslona w Registrum jako „in der holzmul", a kt6rej identyfi
kacja r6wniei jest obecnie niemozliwa, Siedliszcze, Wienceslawice, Szo
n6w, Bertoldowice, Radwanice-Lazy, Bruzowice, Dobra, zaginiony dzis 
Barutow i wreszcie wymienione po raz trzeci Konczyce, dzis fragment 
Konczyc Wielkich, a w koncu Wracim6w, Muglin, wspomniany wcze
sniej Grusz6w, Hermanice, Pietwald, Sucha G6rna i Dolna, Karwina. 
Dziecmarowice, Kula, Kalembice, Rychwald, Lutynia oraz Skrzeczo1\ 52

. 

Trudno jest ustalic, kt6ra sposr6d wymienionych wsi znajdowala si� 
dopiero w trakcie tworzenia. Uwazamy, ze te wsie, gdzie zostala okre
slona liczba lan6w, z ki6rych biskup pobieral dziesi�cin�, moiemy 
uznac przynajmniej w pewnym stopniu juz za okrzeple, jakkohviek 
obracamy si� tutaj w sferze hipotez. Takich wsi Registrum wylicza 24. 
Trudno natomiast orzec, czy pozostale wsie znajdowaly si� dopiero na 
etapie zakladania, czy tez kuria biskupia nie miala danych bardziej 
szczegolowych. 

Brak nam dokumentacJi zr6dlowej dotyczc1cej powstawania wymie
nionych osad, a tylko na tej podstawie mozna by udzielic definitywnej 
odpowiedzi. J ednym z nielicznych dochowanych akt6w fundacyjnych 
jest dyplom ksiP,cia Mieszka dla rycerza Bogusza, zalozyciela wsi Bogu
szowice, kt6ry w 1290 r. otrzymal za wiermi sluzbP, 10 lanow ziemi 
w poblizu Cicszyna 53

• Wies ta jcdnnk nie figuruje w wykazie dziesi<,;cin 
biskupich, mozna ·wiP,c si� domyslac, ze albo w czasie sporzctdzania wy
kazu znajdowala si� dopiero w stadium organizacyjnym, pozostale zas 
wsie wywodz<1 swoje poczqtki sprzcd 1290 r., albo tez ie ich rozw6j 
przebiegal szybciej. Po r. 1305, u schylku rz,1d6w Mieszka, powstala 
jeszcze jedna wies, a mianowicie Kiczyce 54

• 

Lqczna liczba osad w ksü�stwie cieszynskim znanych nam ze zr6del 
pisanych osü:ign�la liczb� 108. Jest to po\vazny procent trzonu osadni
czego tego regionu. 

Przechodzqc do omawiania ,czynnikow sprawczych kolonizacji, re
zygnujemy z om6wieniu czynnika gospodarczego. Jest to odrE:bna kwe
stia, kt6rq poddamy analizie w innym miejscu. Ta sama uwaga odnosi 
si� do czynnika politycznego, sp1·z�zonego z poprzednim, co zresztfl 
w pewnym stopniu uwidocznilo sil; w tej rozprawie. 

la, Ropiza, Trezhcs, Gnoynik, Tessinowitz, apud Solmoncm, Domaslavitz ulrusquc!, 

Rudgeri villa, Scaliozn, Jannutha, Warmm1lhowitz, in dl:r llolzmul, Scdlicz, Wen

cc,Iaowitz, Sonow, Bcrtholto\\·itz, Radwanowitz, Lazy villa Paczkoni,, ßru�cho

witz, Dllb1·uc:i;enicza, Baruthow - de B.1ruth gracia, Cunczindnrf, WrGtliir,1.,.,v . 

.c\Iugli11, Grussow, Hermanni\·iil,1, Pctir�walde, Sucba ulraque! Can·ina, Dili1mari 

viila, Cula, Chalambyci, Rit:hinwaldc, Luthina, Crczbim. 

s, p a l a c k y, op. cit., s. 300; Li�tinni" '
f

e!Hnska, nr 11. 
53 CDS, t. VII/3, nr 2129, s. 134; Listi 11rti' Tesinskct, m· 24. 

;.i Usti-naf T esinska, nr 37. 
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Staje przed nami natomiast jedno zasadnicze pytanie. Kto byl stronq 
inicjujqcq akcj� osadnicza, w ziemi cieszyii.skiej u schylku XIII w.: ksia,
z� czy moze szeregowe rycerstwo? 

Pezede wszystkim nalezy zwr6cic uwag� na brak wi�kszej czy nawet 
.sredniej wlasnosci rycerskiej w kasztelanii cieszyri.skiej 55

. Wielka, a row
nicz i srednia wlasnosc rycerska mogla byc inicjatorem akcji osadni
czej - oczywiscie za zgodq ksi�cia - gdyz dysponowala odpowiednimi 
do tego srodkami. Rycerstwo szeregowe zdane bylo w wi�kszym stopniu 
na dobrci wol� ksi�cia, gdyz nie mialo mozliwosci ekonomicznego na
c:islrn na wladc�, ofiarowujqc mu tylko swoja, sluzb�. 0 slabo rozwini�
te.i wc1rstwie rycerskie.i na tym terenie swiadczyc si� zdaje fakt powo-
1y wania na urz�dy ksic\Z(;ce ludzi. z zewnqtrz, gl6wnie z otoczenia ksi�
cia Mieszka z Raciborza 56

. 

Szeregowe rycerstwo, kt6rc najprawdopodobniej dominowalo na te-
1 enach bylej kasztelanii, nie moglo byc z braku .srodköw silq motorycznq 
osadnictwa. W tej sytuacji, przy braku sredniej i wielkiej wlasnosci
r�·cerskiej, inicjatorem akcji osadniczej byl niewqtpliwie ksiqz�, kt6ry 
zapewne upatrywal w tym szans� podniesienia poziomu gospodarczego 
ksit;stwa. Wyzej zauwazylismy, ze gwaltowny wzrost akcji osadniczej 
mial na tyrn terenie miejsce w czwartej cwierci XIII w., zapewne da 
si<; wi�c je! wiqzac z utworzeniem nowego ksi<;stwa. Mozna wi�c stwier
dzic, ze jest to bezposredni dow6d, iz rozbicie dzielnicowe w pewnym 
okrcsic moglo wplywac intensyfikujqco na rozwoj gospodarczy teren6w 
bardziej op6znionych w rozwoju. 

Material ir6dlowy puzwala :sledzic zagädnieniu ctnic,me w kuszte
lanii cieszynskiej i w ksi�shvie cieszynskim do poczqtkow XIV \V. 

z dosc duzym prawdopodobieiistwem, chociaz nie upowaznia w jakim
kohviek stopniu do wyci4gania wniosk6w szczeg6lowych i ostatecznych. 
Osüigni�te na podstawie posiadanych zr6del rezultaty poznawcze mogq 
rn11:omiast stanowic material porownawczy do badania podobnych pro
cesöw w innych kasztelaniach slc1skich . 

.Jako metod� badawcz,1 p1·zyj�lismy kryteria onomastyczne poparte 
s1arnnm1 analizq posiadanych zr6del. Kryteria onomastyczne uwazamy 
za miarodajne, gdyz dysponujemy nie tylko nazewnictwem miejscowyrn, 
lecz czc:sto r6wniez imionami rycerzy wyst�pujqcych na liscie swiad
köw, od kt6rych to imion zostaly utworzone nazwy miejscO\vosci. Wazne 
przy tym jest to, ze dochodzimy dzi�ki posiadanym zrodlom do genezy 
nazewnictwa osad, mog[!c sledzic jego ksztaltowanie siE: juz od momentu
zakladania osady. Nalezy podkreslic, ze dqzylismy do zachowania ma
ksymalnej ostroznosci przy wyciqganiu ostatec:mych wnioskow. 

65 O maj�tkach feudalnych na Sl<!sku por. W. Kort a, Rozwoj wielkiej wla
sno.�ri feudalnej na glqskiL do po!owy XIII wiekn, Wroclaw 1964; Ce t w i 11 s k i, 
Hvccrst wo slqskie, s. 97 nn. 

s� CDS, t. II, nr 19, s. 16-17; CDS, t. VII/3, nr 2056, s. 111. 
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Nie kwestionowanym pewnikiem jest fakt, ze nazwa jednostki osad
niczej, gl6wnie wsi, stanowi odbicie nazwy funkcjonujqcej wsr6d za
mieszkujqcej jq spolecznosci. Odejsciem od tej reguly jest mozliw<1sc 
uzycia w zr6dle nazwy miejscowej, typowej dla j�zyka pisarza, o ik 
byl on innej narodowosci niz ludnosc zamieszkujc1_ca osad�. W wypaclku 
malych osad, gl6wnie wsi, moze to swiadczyc o pluralizmie etnicznym, 
czego swiadect,vem jest Bogumin 57

• 

Wydatnc1_ pomoc przy ustalaniu skladu etnicznego jednostek o�adni
czych stanowi przymiotnik okreslajqcy narodowosc przy naz,vie osady, 
np. theutonicus przy nazwie polskiej lub polonicus przy nazvlie obccj. 
Przykladem mogq tu byc Chotowice theutonico i, Chotowice polonico, 
wymienione w Registrum 58. W takiej sytuacji mozna hipotetycznie, acz
z duzym prav.rdopodobienstwem, przyj4c trzy mozliwosci: jezeli d\,·ie 
osady o identycznej nazwie posiada.i<! okreslenia rozr6zniajqce je etnic7-
nie, to istnieje prawdopodobienstwo zalozenia ich przez jednego zasadzc� 
dla dwu grup etnicznych. Po drugie, jest mozliwe, ze osada posiadaj:cica 
nazw� np. polskq, uzupelnionq o okreslenie jej odmiennego stanu etnicz
nego, zostala zalozona przez ludnosc polskq, kt6ra p6zniej, w wyniku 
wypierania jej przez obcych przybysz6w, znalazla si� w mniejszosci 
bqdz w og6le ustc1pila obcym, pozostawiaja,c jednak tej osadzie nc1z\n; 
miejscowq. W takiej sytuacji przymiotnik okreslajqcy narodowosc mie
szkancöw osady jest odbiciem stanu aktualnego. Po trzecie zas w ,vy
padku dw6ch wsi o podobnych nazwach istnieje mozliwosc zadzialania 
obu wyzej wymienionych mechanizm6,v r6wnoczesnie. 

Opierajqc si� na powyzszych przeslankach przyjGlismy, ze naz\\'a 
jednostki osadniczej, wyst�pujqcej w zrodlach niemal od momentu jcj 
powstania, stanowi �dzwierciedlenie jej owczesnego stanu etniczncgu, 
inaczej m6wiqc, nazwa taka informuje nas, jakiego pochodzenia ludnosc 
dominowala w momencie zakladania osady. Przyj�lismy wic;c, ze osady 
maj4ce w najstarszym zapisie - röwnoczesnym niemal z czasem ich 
powstania - brzmienie polskie, pozbawione dodatkowego okreslenia pre
cyzuj,1cego ich stan etniczny, sq osadami polskimi. Jest bowiem maln 
prawdopodobne, by ludnosc pochodzenia etnicznie obcego, iniepolska, 
nadawala brzmienie polskie osadom przez siebie zamieszkanym. Röw
niez nie wydaje si� mozliwe (a w kazdym razie nie jest nam znany taki 
fakt z p6zniejszych okres6w, w kt6rych zagadnienia etniczne sa, lepiej 
uchwytne zr6dlowo), by ludnosc pochodzenia niepolskiego nadawala 
swojej wsi brzmienie polskie wtedy, gdy zasadzcq byl czlowiek obcy. 
Odwrotnie, to wlasnie ludnosc polska nadawala nazwie swojej osady 
konc6wki swiadcza,ce o jej pochodzeniu w6wczas, gdy zalozycielem wsi 
byli obcy, na naszym terenie przede wszystkim Niemcy. 

51 Por. przyp. 41.

58 Registrum Uya.sdense, s. 111. 
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Dla· tak wczesnego okresu argumentacja powyzsza wydaje si� o tyle 
pewniejsza, ze pisarz z kancelarii ksia,z�cej lub biskupiej byl najcz�sciej 
pochodzenia obcego, tak ze nie spos6b posqdzac go o takq interwencj� 
w brzmienie nazewnicze, kt6ra sugerowac by mogla „polonizowanie" 
nazw niepolskich. Spotykamy natomiast - w owym czasie nie zamierzo
ne - omylki pisarzy, kt6rzy mylnie pisali nazwy osad bez Wq,tpienia 
polskich. Tak wi�c za wsie zamieszkane w przewazaja,cej wi�kszosci 
przez ludnosc polska. przyjmujemy te, kt6re: 

- majc1 okreslenie „polonica",
- posiadaj� - gl6wnie wkr6tce po zalozeniu - kori.c6wk� ,, ice",

jako nie mieszcZqCq si� zasadniczo w niemieckim sposobie bezposrednie
go formowania nazewnictwa miejscowego 59

. 

Na tej podstawie przyjmujemy tez, ze za niepolskie etnicznie lub 
w kt6rych zywiol polski znajdowal si� w mniejszosci uznajemy tylko te 
miejscowosci, kt6re juz w momencie formowania si� okzymaly - i eo 
wazne - zachowaly w pelni brzmienie niepolskie 00. 

W swietle wyzej przedstawionej listy brak jakichkolwiek slad6w 
masowego osadnictwa ludnosci obcej przed 1280 r., masowego, czyli ta
kiego, kt6re przyczyniloby si� do uformowania tu skupisk osadniczych, 
chocby w postaci wsi. 

Z przelomu XIII i XIV w. za etnicznie obce mozcmy uznac 17 miej
scowosci: Friensta t, Bertholdi villa, Siffridi villa, Cunczindorf Pasconis, 
Cunczindorf principis, Hesleth, Rudgeri villa, wies okreslana jako „in der 
holzul", jeszcze jeden Cunczindorf, Hermannivilla, Petirswalde, Dithmari 
villa i Richinwalde. Jak widac w swietle przedstawionej listy, niekt6re 
\\'sie wcia,gn�lismy w l'cjesti· osad zamieszkanych przez ludnosc niepol-

50 Zagadnicnic to posiada ogromn& literatur�. por. S. Arno 1 d, Geografia 

historyczna Polski, War5zawa 1951, s. 41-55; K. R y m u t, Slowotworstu.·o po/skich 
nazw miejscowycJi z pr::yrostkiem „ice", ,,itjo"?, na tle :::achodnioslowia11skim, 
Wroclaw-Warsza\',:a-Krak6w-Gdansk 1973, zwlaszcza s. 23-26, 42--44, 49-52, 
130-155; por. tez R. G rod c c k i, Los, Lazy, Zalazy, -Lcrze;ki (J�zyk Polski, R. X,

192], s. 108-114); t e n z c, Wolc i Lgoty (Przyczynck da dzicjow osadnictwa

w sredniowiecznej Polscc>. Studia z historii spolecznej po�wiqcone F. Bujakowi,

Lw6w 1931, s. 45 Bn.). Nad pozostalcgo rodzaju informacjami historycznymi tkwici

cymi w nazwach miejscowych (wg klasyfikacji S. Arno 1 du, Geografia histo
ruczna Polski, s. 47 - fizjograficznc i gospodarczo-spolcczne) przechodzimy do
porzqdku, gdyz. na omawionym obszarzc sq one w calosci pochodzcnia slowia11-

skiego, ich tresc zas wykrac:za poza zakres naszego artykulu.
on Par. np. P. Ga 1 o s, Sredniowieczne nazwy terenowe ziemi boche1lskiej (na 

podstawie niekt6rych dokument6w z XIV i XV wieku) (Onomastica, R. IV, 
1958, s. 247-284); S. B ri k, Badania toponomastyczne na obszarze grodzisk 5lq

skich (Atlas grodzisk i zamczysk slqskich, z. 1, Krakow 1939, s. 37-81); 

A. Br ü c k n er, Zttr slavischen und slavo-deutschen Namenforschung (Zeitschrift

für Ostnamenforschung, t. II, München 1�26, s. 67 nn.); F. B u ja k, Nazwy miej

scowe jako podstawa do historii osiedlenia w Polsee (Sprawozdania z posiedzeri.

PAU w Krakowie, t. IX, Krakow 1904, s. 14 nn.).
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Skcl byc moze na wyrost. Nie mamy bov,:iem pewnosci, czy wsie okre
slane lacinskim terminem villa zamieszkiwane byly przez ludnosc obcq 
etnicznie, czy tez jestesmy swiadkami ksztaltowania si� dopiero nazwy 
miejscowej, r6wnoleglego zazwyczaj z formowaniem si� osady. Zastrze
zenie to jest o tyle wazne, ze w XV w. niekt6re z tych wsi bt;d& mialy 
brzmienie polskie, jak r6wniez - a material dla tego okresu jest bar
dziej uchwytny fr6dlowo - z tych wsi wywodzic: si� b�dq pozniej pol
scy soltysi. Czternastq wsia, mogly byc owe Chotowice, kt6rym jui wy
zej poswi�cilismy tyle uwagi. Nasz2 zas wa,tpliwosci wynikaja, z jeszcze 
jednego faktu, a mianowicie z tego, ie okreslniki „teutonicus" i „polo
nicus" moga, w istocic pr·zeciez oznaczac spos6b pobierania dziesi�ciny, 
eo jest najbardziej prawdopodobne. Naszq - byc moze nadmiernq -
ostroznosc uzasadniamy obawq o pos<ldzenie o zawyianie polskiego „sta
nu posiadania" na tym terenie. 

Pozostale 3 osady, w kt6rych mozna dopatrywac si� znaczniejszych 
skupisk ludnosci. obcej, gl6wnie niemieckiej, to: Bielsko, Bogumin i Cie
szyn. W tych jednak wypadkach nie spos6b w og6le m6wic o wplywie 
tej ludnosci na powstanie owych miast, skoro istnialy one juz wczesniej 
jako osady przedmiejskie, eo potwierdzajc1 nam badania archeologiczne. 
Przybysze z zewncttrz natomiast przyspieszyli ich rozwöj, lecz tutaj nas 
to jednak nie interesuje. 

PodsumowujqC stan osadnictwa ziemi cieszynskiej w poczq,tkach 
XIV w., mozna powiedziec, ze ludnosc polska stanowila na tym terenie 
zdecydowana, wi�kszosc, na lc1cznc4 bowiem liczb� 108 osad znanych nam 
ze zr6de1 pisanych tego okresu az 91 miejscowosci posiadalo oblicze pol
skie, 14(?) niemieckie oraz 3 mieszane. Po drugie, sposr6d zalozonych 
u schylku XIII i w poczc1tkach XIV w. 73 osad az 56 zamieszkanych 
bylo przez ludnosc polskc:1. Zdajemy sobie spraw� z niedoskonalosci prze
prowadzonego wywodu z racji malej nosnosci informacyjnej zr6del 
w tym zakresie, podobnie jak liczymy si� z zarzutem zawyzenia liczby 
osad zamieszkanych przez ludnosc niemieckc1 w przewazajqcym stopniu 
(14) lub cz�sciowo (3), lecz sqdzimy, ze grozniejszy bylby zarzut o za
nizanie tego prncesu. Uwazamy natomiast, ze zaprezentowana argumen
tacja rzuca pewne swiaUo na zagadnienie kolonizacji wewn�trznej i ze
wrn�trznej przelomu XIII i XIV w.

W naszcj kwestii poswi�conej osadnictwu pomin�lismy problem czes
ki, a to z nast�pujqcych powod6w. Przede wszystkim brak jakichkolwiek 
podstaw do snucia przypuszczen o istnieniu tu takowego w omawianym 
.okresie. Granica na Ostrawicy, dziclc1ca Morawy i Slqsk Cieszynski, sta
nowila rownoczesnie granic� osadniczq, skupiska zas ludnosci mieszczc:1ce 
si� w jej poblizu w ksi�stwie cieszynskim znajdowaly si� wok6l centrow 
nic'"!w,1tpliwie posiadajqcych rodow6d polski, jak np. w wypadku Orlowej 
lub Bogumina. 

J ezeli chodzi o znalezienie odpowieclzi na pytanie o rodow6d osad-
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nik6w, to nalezy podkreslic, ze wszelkie rozwazania na ten temat obra
cajq si� w sferze hipotez. Skoro przyj�lismy, ze osadnicy zamieszkujqcy 
nowo zakladane wsie w przewazaja.cej wi�kszosci byli Polakami, to na
lezy szukac ich pochodzenia na ziemiach polskich. Terytorium Sla.ska sa
mo ogarni�te bylo procesami kolonizacyjnymi. Nie spos6b wprawdzie 
wykluczyc, zc cz�sc osadnikow wywodzila si� z innych regionow Slc1ska, 
jednak nie jest to zbyt prawdopodobne. Istnieje mozliwosc, ze przynaj
mniej cz�sc z nich przybyla z ksiE;stwa raciborskiego, jako ze niekt6rzy 
rycerze z otoczenia ksi�cia Mieszka pochodzili stamt4d, jest wi�c praw
dopodobne, ze na osadnik6w w zakladanych przez siebie wsiach uzyli 
poddanych swoich rodzic6w (Kornice?). Na szersz4 skal� bylo to jednak 
zjawisko raczej Wqtpliwe, zwazywszy, ze rowniez i tarn trwal proces 
rozrostu osadnictwa. Brak jest przekaz6w zr6dlowych o przeplywie lud
nosci ,: Malopolski na tereny ksi�stwa cieszynskiego, jakkolwiek i tej 
mozliwosci nie spos6b ostatecznie wykluczyc. 

Pewnej liczby osadnik6w mogli dostarczyc zbiegowie, lecz nie tak 
duzej, by zawazylo to na gwaltownym wzroscie osadnictwa tego okresu. 
W iej sytuacji pozostaje jako alternatywa kolonizacja wewn�trzna, eo 
jest prawdopodobne z nastE,:pujqcych powod6w. Po pierwsze, w poprzed
nim okresie odnotowujemy dla tego terenu stagnacj� osadniczq. Mog!o 
to spowodowac duze zag(tszczenie ludnosci w starych wsiach, skqd wy
szlaby fala osadnictwa, a dodajmy, ze w sredniowieczu nie byly to 
wypadki wyjc1tkowe. Po drugie, nowo zalozone osady przez dluzszy 
czas przezywaly okres stagnacji, rozwijaja,c si(t intensywniej dopiero 
w poczqtkach naste,pnego (XV) stulecia, z czego mozna wysuna.c wnio
sek o bralrn naplywu dalszej liczby osadniköw z zewmttrz, jak i z oko
licznych wiosek, wlasnie zapewne w wyniku ich wczesniejszego oslabie
n:ia. Po trzecie wreszcie, w kori.cu XVI i w XVII w. tereny g6rskie 
Slt1ska Cieszyüskiego przezyjq jeszcze jedna. fal� osadnictwa, kt6ra r6w
niez zasadzac si� b�dzie na ludnosci z teren6w podg6rskich tej ziemi, 
uzupclnianej powazm1 liczbq ludnosci woloskiej, nie spos6b wi�c wyklu
czyc zadzialania j uz wczesniej tego procesu. W szystkie zas powyzsze 
czynniki sprawily, ze ludnosc ksi�stwa cieszynskiego r6wniez w nast�p
nych stuleciach utrzymala oblicze polskie 61• 

Przedstawiona charakterystyka proces6w osadniczych w ziemi cie
szynskiej we wczesnym sredniowieczu pozwala na wyciqgni�cie nast�
pujqcych wnioskow. Oddalenie ziemi cieszynskiej od 6wczesnych osrod
kow dyspozycji politycznej bylo jednym z powod6w o wiele wolniejszego 
jej rozwoju w por6wnaniu do innych ziem slq_skich, gdyz mogla byc 
w ten spos6b mniej atrakcyjna, nie stanowila obszaru intensywnej infil
tracji ludnosci obcej etnicznie, przybylej z zewrn1trz. Z tego powodu 
rozwoj osadnictwa do trzeciej cwierci XIII vV. zdominowany jest przez 

u F.. Pop i o l e k, Historia osadnictwa, passim. 
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ludnosc etnicznie polskc4 i dopiero w nast�pnym okresie odnotowujemy 
osiedlanie si� tutaj przybysz6w spoza Polski, przy czym pozostanq oni 
w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do ludnosci miejscowej. 

Podobnie jak i w innych regionach Polski XIII-wiecznej osadnictwo 
pierwotnie powstawalo w formie zespol6w na wielkich polanach w oto
czeniu lesnym 62. Wzrost liczby ludnosci i intensyfikacja proces(;W 
gospodarczych niewc1_tpliwie i tu przyczynily si� do zagospodarowania 
pozostalego obszaru ksi�stwa. To ostatnie zjawisko mia1o charakter falo
wy i wüizalo si� z krzepni�ciem osadnictwa najstarszego, kt6re wzmoc
niwszy si� dalo impuls do powstania calego szeregu nowych wsi. Wystqpi 
to na terenie ksi�stwa cieszynskiego jeszcze dwukrotnie, jest bowiem 
jednym z przejaw6w pewnej specyfiki proces6w osadniczych tej ziemi, 
odmiennej od innych terytori6w Polski sredniowiecznej. Pozostale zas 
zjawiska, jak np. wplyw powstania nowego ksi�stwa ze stolicc1_ w Cie
szynie na rozw6j tego terenu, Sc\ dosc typowe dla owego okresu histo
rycznego. 
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s2 J. T y s z k i e w i c z, Ludzie 
szawa 1383, s. 13-35. 
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Osadnictwo w z. cieszynskiej we wczesnym sredniowieczu 

INDEKS MIEJSCOWOSCI SL,\SKA CIESZYNSKIEGO DO R. 131·6, 
POTWIERDZONYCH PRZEZ ZR0DLA PISANE * 

1. Cieszyn - gr6d kasztelanski
la. Cieszyn - miasto przedlokacyjne
2. Golesz6w
3. Wisla
4. Iskrzyczyn
� Zamarski
6. Zarzecze
7. Nawsie
8. Bielowicko
9. Radowice

l 0. Pu'n.c6w
11. Ogrodzona
12. Nagerwice
13. Kleczomia

14. Swi�tosz6wka
15. Solca
Hi. Orlowa
17. Dqbrowa
18 Kocob�dz
19. Cierlicko
20. Ostrawa
21. Wierzbica
22. Zablocie
23. Zuk6w
24. Lacbanty
25. Skocz6w
26. Grusz6w
2.7. Bogumin
28. Bielsko
W. Frysztat
30. Lubna
31. Krasna
32. Simoradz
33. Kula
34. Raj
35. Jamnica
36. Wies Bertolda
37. Marklowice
38. Zebrzydowice
39. Konczyce Wielkie
40. Konczyce Male
41. Kostkowice
42. Hazlach
43. Kozakowice
44. D�bowiec
45. Pruchna
46. Dzit;giel6w
47. Ochaby
48. Rudzica

49. Pog6rze
50. Roztropice
51. Ilownica
52. Mi�dzyrzecze
53. Czechowice Polskie
54. Czechowice Niemieckie
55. Bertoldowice
56. Komorowice
57. Kamienica
58. Jaworze
59. Grodziec
60. Gorki
61. Lipowiec
62. Mazanowice
63. Ustron
64. Cisownica
65. Leszna G6rna
66. Leszna Dolna
67. W�drynia
68. Ko11ska
69. Guty
70. Oldrzychowice
71. Ropica
72. Trzyciez
73. Gnojnik
74. Toszonowice
75. Szcbiszowice
76. Domaslawice Gorne
77. Domaslawice Do1ne
78. wies Rudgera
79. Skalica
80. Janowice
81. Warmnutowice
82. ,,in der ho1zmul"
83. Sied1iszcze
84. WiE;ceslawice
85. Szon6w
86. Bertoldowice
87. Radwanice
88. I..azy
89. Bruzowice
90. Dobra
91. Barut6w
92. Konczyce
93. Wracim6w
94. Muglin
95. Hermanicc
96. Pietwald
97. Sucha G6rna
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98. Sucha Dolna 103. Rychwald
99. Karwina 104. Lutynia

1.00. Dziecmarowice ;05. Skrzeczo11
101. J.isienica 106. Boguszowice
102. Kalcmbice 107. Kiczycc

• �umcry kolcjne stano,viq zarazem odpowiednik numcru miejscowosci na ma-
pic. 
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DAS SIEDLUNGSWESEN DES CIESZYNER LANDES IM FROHMITTELALTER 

Die i>lte�te Besiedlung des cieszyner Landes reicht mit feinen Anfängen \Veit 
m den ,·orstaatlichen Abschnitt zurück. Quelknmässig greifbar wird sie jedoch 
er5t zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Die Qudlcn erlauben die aufeinanderfolgen
den Phasen der lokalen Besiedlung zu erfa$Sen, die man in zwei Unterabschnitte 
unterteilen kann: a) bis zum Jahr 1230, b) bis zum Jahr 1280. Für beide Phasen 
ist clas Fehlen ,·on Spuren eines Einwanderns ethnisch fremder, nichtpolnischer 
Sie<ller typbch. 

I:1 clcr zweiten Etappe der ältesten Besiedlung, die rn.it de1· Entstehung eine, 
lll'llL'I) Fürstentums auf diesem Gebiet und der ,virtschaftlichen Tätigkeit des 
cr,tcn cicszyner Fürsten, Mieszko, in Zusammenhang steht, notieren wir eine 
ticfg:·,,iknde Siedlngsexplosion. Wähn'nd die Quellen bis 1280 35 Siedlungen 
envülmen, entstanden in Zeitraum 1280-1316 73 Siedlungen. Die Genese dieser 
Besiedlung muss entgegen der häufig angcnornmcnen Thcsli in einer lokalen demo
graph 1schc11 Explosion und nicht in der Einwa ndl'ning fnimder Siedler gesehen 
\Vcrri,,n. Im Lichte von Namenskriterien kann inan von 14 von fremden Einwan
dlircrn, hauptsächlich aus Deutschland, angelegten Sil�dlungen und von einc1· 
Bl'> chlcunigung der Entwicklung der Städte Ciesz:yn, Bielsko und Frysztat (das 
1wbe!1 einer schon seit langem bestehenden vorstädtischen Siedlung entstand) durch 
sie ,precil•cn. Die Gesamtzahl der du1·ch fremde Siccller angelegten Siedlungen, 
hZ\'.. s,,lchcr, deren Entwicklung sie beschleunigt haben, beträgt also 17. Sie wurde 
aber ,·on un,; bewusst zu hoch angegeben, um Verdächtigungen einer „Polonisie- · 
ru!)g" des lokalen Siedlungswesens zu umgehen, denn alle Siedlungen, die noch 
keinL :1 fe�tcn Namen besassen und mit der lateinischen Bezeichnung „viI!a" be
nazmt wurden, haben wir als nichtpoln:st:h angesehen, obwohl sie im 15. Jah
rundl'rt ,·on polnischer Bevölkerung bc',Yolmt wurden. Bei den durch Fremde 
angclq;te11 Dörkrn lässt sich schon seit dem Entstehungsmoment eine polnische 
Bcn(•nnung durch ihre Bewohner beobachten, denn in dieser Form kommt der 
Name in die Quelle, selbst wenn die Niederschrift durch einen Schreiber nicht
polni":hcr Herkunft erfolgte. Gerade die Beherrschung des Besiedlungsprozesses 
durch diti Ortsbevölkcnmg ist eine der charakteristischen Eigenschaften der I0-
k,\lc11 Bcsieclluug. 




