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JAN TYSZKIEWICZ 

Z DZIEJÖW SLi\SKA OPAWSKIEGO 
WE WCZESNYM SREDNIOWIECZU *

Wydarzenia i procesy rozwojowe na Slqsku wczesnosredn1owiec�nym 
korzeniami swymi si�gaj4 gl�boko w przesiz�osc. Pelne z:no:zumienie wy
padk6w w X-XIII w. wymaga cofini�cia si� do doby plemiennej. 

Najcenniejszym · zr6dlem do poznania sytuacji politycznej i spolecz
nej, a tak.z,e udzialu ziem Slq:ska, nazwanegio p6zniej Opawskim, w han
dlu dalekosi�.znym we wczesnyim sredniowieczu jest bez wqtpienia tekst 
zwany Geogrnfem Bawarskim. W drugiej ,cz�sci tekstu, kt6ra - jak 
ustalono - powsitala ok. 870 :r. w Ratyzbonie 1, zmajdujemy szereg nazw 
plemiennych ·z terenu Lu.zyc, Shtska, Czech i Moraw. Dane te �chodzq 
od kilku informator6w, wsr6d kt6rych �najdowali si� takze mieszkancy 
Czech dobrze zorientowani w rstniejcl'cej sytU'a:cji 2• 

W wypadku plemienia Gol�szyc6w identyfikacja· nie nastr�czala juz 
od czas6w J. Lelewela wcttpliwosci, trudniej ibylo scisle wytyczyc kh 
terytorium. Pewne bylro, .ze mies�ali u zr6del Odry, nad rzeikq Opawq, 
ale ich zasü�g, szczeg6lnie na p6�nocy, nie byl wyraziny. Oparcie si� 
w tym wypadku na tradycyjnej metodzie retrogresji wobec p6zniejszych 
podzial6w dzielnicowych i zmiennosci grainic 3 bylo ·z g6Ty skazane na nie
powodz,enie. R6znokierunkowe poszuikiwania wspierajqce analiz� zabyt
ku zdajq si� wslrnzywac, ·.ze na G6rnym Slqsku m�zy Opolanami (Opo
limi civit. XX) na p6hlocy i Gol�szycami (Golensizi civit. V) w Kotlinie 

* Uzupelniony tekst referatu zgloszonego i odczytanego w Hr·adcu na kon

ferencji pt. 1000 Let cesko-polske vzcijemnosti 9-10 XI 1965 r. 
1 H. L o w m i an s ik i, 0 pochodzeniu Geografa Baw.arskiego (Roczniki Histo

ryczne, XX, 19'51i/52, s. 9-55); J. T y s zk i e w i c z, Z badan nad wczesnosrednio

wiecz:nym osadnictwem dorzecza Odry �Studia z diziej6w osadnictwa, t. I, War

szaiwa 1963, 1s. 8). 
2 L o w i:qi i ans· k i, O pochodzeniu ... , s. 54; T y s z :k i e w i c z, z badan ... , 

s. 49-51. 
3 S. A ,r n o 1 d, Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski Pia

stowskiej, Krakow 1927. 

1 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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Opawskiej mozna umiescic jeszcze plemi� 'ZWane Glupie Glowy (Lupiglaa 
civit. XL) 4• Zwartym osadnictwem mieszkali Gol�szyce na lessowych 
terenach nadopawskich, rozproszonymi tyliko wsiami i sadybami przeni
kajqc na wsch6d w pus1zcz� dzielc1cc1 ich od Cieszyna, pogranicznego grodu 
Wisla:n 5• Graniqme lasy mi�dzy Odrq, Ostrawi;cq i Olzc1 wlctczono potem 
do Moraw. Sztucznie wytyczona granica, obejmujc:tc je, wybiegala klinem 
ku pMnocy i tyl�o stare miasto Hranice (Granice · 1169 r.) do dzis swiad
ezy, gdzie ,Jl.iegdys zaczynaly si� Morawy 6• 0 ile od Moraw dzielil Gol�
szyc6w naturalny pas pustkowi lesnych pokrywajc1cych wyzyn� wodo
dzialu Odry i Morawy, to od 1sq5iedniego plemienia slqskiego, Glupczy
c6w, byl on wc1ski, biegnqc pasmem wzniesien na poludni,e od rzeki Troi. 
Kontakt osadniczy istnial tu na drodze Hradec-Holasovice-Wlodzie
nin-Glubczyce. Po stronie gol�szyckiej lezaly Branice, Lewice i Na
siedle, po przecirwnej na p6lnocy: Bogdarnowice, Nowa Cerkiew i Kietrz. 
Terytorhim Gol�szyc6w, nier6wnomiernie. zresztc1 'Zaludnione, oibejmujqc 
ok. 1500 km2, wielkosciq nie odbiegafo od malych plermonek Polabia 
2-zy ip6.zniejszych kasztelani piast,owskich. Dane archeologiczne pozwa
lajq wskazac ok. 6 ,grodzisk ipierscieniowych si�gajc1cych swq metrykc1 
schylku doby plemiennej, eo potwierdza proporcje . zanotowane przez 
Geografa. Zapi'Sal on howiem liczb� jednosteik organizacji spolec,:zinej, nie 
zas scisle gr,od6w. Byly to zapewne: Vino, Cvilin, Holasovice, Kylasovice, 
Landek i Hradec, a moze takze Nasiedle 7• Centrum plemiennym mogly 
byc Holasovice. 

B�ania archeologiczne dostarczyly duzo material6w do poznania kul
tury materialnej. Pojmowanie irntegralne kultury darneg,o spoleczenistwa 
pozwala jednak wyr6znic w niej trzy dziedziny: dzial kultury material-

4 T y s z k i e w i c z, Z badan ... , s. 54-66; por. podobnie A. P e t r o w s k y -
Si c h  m a n, Souvis nazvov Upohlav-Lupiglaa, Holasici-Holtisnie (Casopis Slezskeho 

muzea v Opave - dalej cyt.: CSM v Opave - IX, 1960, z. 2, s. 74-77); prac� t� 

poznal autor dopiero ,po opuiblikowaniu artykulu. Osadnidwo stwierdzone a·rcheo

logi:cznie zob. Historia Slqska, t. I, Wroclaw 1960, c.z. 1, mapa poza tekstem. B. N o

v o t n y, K ottizce vztahu mezi stfednohradistnim a pozdnehradistnim osidlenim

na uzemi dnesni Moravy (Pamatky archeologicke, LIII, 1962, nr 1, mapka ,po s. 216).
5 Nie jest wykluczo,ne, ze pierwotnie, tj. prized polowq IX w., do terytorium 

GolE}szyc6w zaliczyc trzeba r6wniez osadnictwo wok6l Cieszyna. Por. J. T y s z

k i e w i c z, Uwagi o polityce Wielkich Moraw wobec plemion Polski poludniowej,

glos w dyskusji (Mi�dzynarodowy Kongres Archeologii Slowianskiej, Warszawa 14-

18 IX 1965', sekcja III. Formowanie si� panstw slowianskich, w drnku). 
6 Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae provinciarum foedere et vasallagio

etc. No,va mappa geografica, J. J. Kanter, Anno 1770, maipa nr 1; G. Dr o y s e n, 

Allgemeiner historischer Handatlas, 1886, s. 34-35, 38-39 n. 
7 L. I i s 1, Slovensky kmen Holasicu v svetle archeologickych ntilezu (CSM

v Opave, II, 1952, z. 2, s. 33-64); T y s z k i e w i c ,z, Z badan ... , s. 58-59. 
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nej, spolecznej i psychicznej 8
• Kultura materialna Goh:szyc6w nie od

biegala od tej, jakq znajdujemy na Slq1sku, niemniej wykazuje ona wy
razne zwiqzki z Morawami. Typowe wielkomorawskie .iJmporty znajdy
wane Sq m. in. na cmentarzyskach. Zasi�g tych wplyw6w w kulturze 
materialnej byl jednak ograniczony mimo zywotnosci szlaku biegnqcego 
przez Bram� Morawskq, ale tez i dolinq Dunajca 9

• Kierunek wymiany 
· handlowej byl zresztq obustronny, o czym swiadczy wznowiony od schyl

ku IX w. eksport granitowych zaren obrot:owych ,spod Sl�zy skierowany
nie tylko z biegiem Odry i do Polski centralnej 10, ale i na poludnie.

SlqSik gol�zycki, utrzymujqcy bliski kontakt z poludniowym sq.sia
dem, nie pozostawal w tyle takze w przemianach spoleczmych, jakie wte
dy zachodzq w calej Srowianszczyznie zachodniej. Z Dolnego i G6rnego
Slqska znane Sq juz z okresu VII-IX w. gr6dki starszyzny plemien
nej 11• Na niej oparla si� tez kr6tkotrwala' zwierzchnosc panstwa wielko
morawskiego w ostatnim cwiercwiecru IX w. W poczqtkach X w.
wszystkie ziemie poludniowej Polski odz�kujq samodzielnosc 12• Fakt
typo1ogicznego i techniczn:go podobienstwa ceramiki malopolskiej i po
ludniowoslqskiej do wyst�pujqcej na terenach zaikarpackich - uchwytny
dla ok. VI-IX w. 13 - swiadczy nie o zwiqllkach politycznych czy et
niczno-plemiennych, ale raczej o zwiqzkach natury genetycznej i zblizo-

8 G. La b u d a., Pr6ba nowej systematyki i nowej interpretacji zr6del histo

rycznych (Studia Zr6dloznawcze, I, 1957, s. 3-48). 
9 W. S z y m a n  s k i, Kontakty handlowe Wielkopolski w IX-XI w., Poznan 

1958, s. 19 i 33. Znalezisko grzywien siekieropodobnych z IX w. w Zawadzie. 
A. Z a k i, Skarb zelazny z Zawady Lanckoronskiej i problem chronologii grodzisk 

malopolskich (Acta AT,cheologica Carpathica, III, 1961, f. 1-2, s. 230-233).
10 S z y m a 11 ,s k i, op. cit., s. 25-26; G. D o m a 11 s k i, Wytw6rnia kamieni

zarnowych na stokach g6ry Sl�zy (Silesia Antiqua, VII, 1965, s. 211-218). 
11 G. La b u d a, Organizacje panstwowe Slowian zachodnich w 9kresie ksztal

towania si� pafistwa polskiego (VI - pol. IX :i,v.) (Pocz&tki panstwa polskiego. 
Ksi�ga tysi&clecia, t. I, Pozna11 1962, s. 43-70); A. G i e y s z t o r, Kultura slqska

mi�dzy IX a XIII w., Katowice 1960, s. 11. Za archeologicznie sprawdzalny miernik 
post�pu ku1tury materialnej i spolecznej przyjqc moina m. in. iarna obrotowe. 
K. C e r n o h o r s k y, Zernpvy v hospodarsko-spolecenskem vyvoji casneho stredo

veku (Pamatky archeofogicke, XLVIII, 1957, nr 2, s. 495-504); por. znalezisko ka
mienia zarnowego z pocz&tku IX w., J. K r a l,' Slovanska osada z 9. stoleti v Oval

ne, okr. Krnov (CSM w Opave, VIII B, 1959, z„ 2, s. 95-98).
12 L. Ha v 1 i k, Tri kapitoly z nejstarsicn· cesko-poLskych vztachü (Slovanske 

hisitoricke studie, IV, 1961, s. 42-48); T y s z k i e w i c z, Z badan ... , s. 61; od okolo 
874--879 r. do 894--906 r. 

13 E. D c\ b 1r o w s k a, Uwagi o chronologii najstarszej wczesnosredniowiecznej

ceramiki w Malopolsce (Sprawozdania z posiedzen komisji Oddzialu PAN w Kra
kowie, stycze11-czerwiec 1963, s. 5'5-62). 
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nej drodze rozwoju. Stqd przeciez rozpoczynalo si� przenikanie Slowian 
w dorzecze Dunaju i g6:mej Laby 14. 

Integracja polityczna, kt6ra w przysdosci miala uksztaltowac naro-
dowosci feudaline, dopiero si� zaczy;nala. Opi€rala si� przede wszystkim 
na wazny;ch elementach kultury psychicznej i spolecznej, jakimi sq: j�
zyk i swiadomosc przynaleznosci etnicznej 15

. Po:foiej dopiero czynnik 
jednakich wierzen i ich form organizacyjnych, po zmi:anie wraz ·z przy
j�ciem chrzescijanstwa swej tresci i jakosci, walnie temu procesowi po
magal. Pierwszq misj� chrystianizacyjnq mganizowal u Gol�szyc6w za
pewne sw. Metody, lecz nie dala ona trwalszych rezultatow 16• Gol�szyce, 
Jak pozostale plemtona slqskie, nalezeli do zachodnioslowian,skiej grupy 
lechickiej. Przynalezinosc t�, wyniikajqcq z sytuacji IQ\Sadniczej, poswiad
czajq dane j�·zykowe i ich utrwa}ona dokumentacja toponomastyczna -
zywotne w swej odr�bnosci do .poczqtk6w XIII w. 17 P6zniejsze dzieje 
poddaly ziemie SlqSka gol�szyakiego przemoznym wipJywom kulturowym 
plynqcym wraz 'Z przewagq politycznq i falq osadniczq z Moraw i Czech, 
trwale je· z nimi integrujqc. 

Nie jest pewne, jak dlugo Slqskiem i MalopolSkq wladalo panstwo 
czeS'kie. 0 ile Slctsk wroclawski po Przesiek� wzdluz N ysy Klodzkiej na 
wschodzie m6gl wczesnie z:qalezc si� w jego granicach (dok. prasiki 
1086 r.), to Slq,sk G6rny i Matopolska dopiero po 955 r. 18 Polozenie geo
graificzne ziem gol�s1zycki�h determinowalo zwiqzek ich dz�e'j6w nie tylko 
ze Sl�skiem Opolskim, ale i ·z Malopolskq. Trudne do interpretacji i nie
jednoznaczine zr6dla, kt6rymi dysponujemy, pozwalajq przyjqc istnienie 
Chorwat6w we wschodni!ch Czechach oraz drugiego ich p,lemienia na Slc:i-

14 K. M o  s z y n s k i, 0 sposobach badania kultury materialnej Praslowian, 
Wroclaw 1962, s. 91-94; J. C z e k an o w s k i, Wst<:p do historii Slowian, Poznan 
1957, s. 213 et passim; H. L o wm i a n s  k i, Poczqtki Polski, t. II, Warszawa 1963, 
s. 328, 3•36, 404-40'5.

15 S. U ,r b a n c z y k, Rozw6j j�zyka narodowego. Poj<:cia i terminologia.

Z dziej6w powstawania j<:zyk6w narodowych i literackich, Wa;rse:awa 1956, s. 27-30. 
16 T. Le h r  - S p l a w i n s  k i, Od pi<:tnastu wiek6w, wa.rszawa b.r. (ok. 1963),

s. 67 i in. Ostatnio i J. Bakala, rpor. przy1p. 27.
17 Z. S t i ebe r, Geneza gwar Laskich, Krakow 1934; T. Le h r  - S p l a w i n

s k i, Z. S t i eb e  ir, Gramatyka historyczna j<:zyka czeskiego, cz. 1, Warszawa 1957, 
s. 26--128 i in.; Z. K 1 e m e n s i e  w i c z, Historia j<:zyka polskiego, cz. 1: Doiba sta
ropolska, Wa.rsza,wa 1,961, s. 14-17; por. ,,Biiblioteka Warszaws·k:a", t. I, luty 1861,
s. 449: ,,Lud obwodu cieszynskiego m6wi j�zykiem polsik:im; wlasnosc t� zachowala
kraina deszynska o d  czasu, kiedy wiraz z reszitq Szlctsika cz�sc dawnej Polski sta
nowila. J�zyk ten w mowie si�ga nawet pQza granice obwodu cieszyn,skiego do 
przyleglej_ Morawy, az po miasto Granice". Dalej nast�puje rozbi6r cech fone-
tycznych. .

1·8 J. Da, b r o w s k ,i, Studia nad poczqtkami panstw,a polskiego (Rocznik Kra
kowski, t. XXXIV, 1958, z. 1, s. 22 i in.)'; H a  v 1 i k, op. cit., s. 63 n. 

,. 
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ku klodzkim i u podn6ia Sudet6w. To Chorwaci dolnoslq5cy, graniczqcy 
z Trz bowianami, Sl�zanami, a na wschodzie z Opolami i Glupczycami, 
\.\ ymieniani sq w 6wczesnych zr6dlach 19• Pr6by dowodzqce, ze Chorwa
tami nazywano w IX i X w. Wislan, nie wydajq siE: przekonywajqce 20• 

tanowisko takie ucina w konsekwencji dalsze spekulacje na podstawie 
tych zr6del. Z okresem przynaleznosci do Czech liczyc si� mozna na Slq-
ku golE:szyckim ok. l. 955-990. Dokument wystosowaJny przez Miesz

ka I do papieza ok. 990 r., zwany w literaturze Dagome iudex, swiadczy 
wyraznie, ze granica panstwa polskiego oparla si� wtedy na wododziale 
Odry i Morawy w Bramie Morawskiej 21

• ·Panstwo piastowskie wladalo 
Slq5kiem gol�szyckim okolo 40 lat (ok. 990-1032 r.). Utworzone na 
zjezdzie gnieznienskim w 1000 r. biskupstwo wroclawskie objE:lo ten te
ren, wlc1czajqc pod swq jurysdykcj� kasztelaniE: wok6l Cieszyna i „Gra
dice Golensicezke". Wiadomo to z p6zniejszej bulli z 1155 r., kt6ra od
zwierciedla pierwotny stan rzeczy. Posiadanie Kofüny Opawskiej mialo 
pierwszorzE:dne znaczenie strategiczne dla podboj6w Boleslawa Chrobre
go, kt6re w 1. 1002-1003 obj�y Morawy i Czechy. Morawy pozostawaly 
do 1031 r. w rE:kach Polak6w 22. Brzetyslaw najazdem opanowawszy calq 
niemal PolskE: na dluzej utrzymal Slqsk. Kazimierz Odnowiciel wsp6l
dzialajqc z cesarzem Konradem zdolal juz ok. 1041 r. odebrac go, z wy
jqtkiem „duas regionis", nadal zatrzymanych przez Brzetyslawa. Byly 
to terytoria plemienne GolE:szyc6w i Glupich Gl6w usytuowane na po
ludniu G6rnego Slq5ka, kt6re i p6zniej znajdujemy w panstwie czesikim. 
Wojna w 1050 r. toczyla si� zapewne o Opolszczyzn�· wlasciwq, tzn. p6l
nocnq CZE:SC Slq.9ka G6rnego, przyznam1 juz uprzedniio (1041 r.) Polsee 23. 

Pok6j kwedliniburski z 22 V 1054 r. utrwalil ten stan rzeczy. Gra!I1ica czes
ka biegla wtedy stan1 granicq iplemiennq dzielqcq niegdys Glupczyc6w 
od Opolan, ogarniajqc dla Moraw tereny nad Osob�ogq po jej ujscie do 
Odry, a na wschodzie puszczami wododzialu Odry i Wisly ku poludniowi. 

19 Historia Slqska, t. I, cz. 1, s. 128 i 132; rec. G. La b u d a  (Studia Zr6dlo
zna, cze, II, 1958, s. 187-189); T y s z k i e w i c z: Z badan ... , s. 61 i in. 

20 L o w m i a n s  k i, Poczqtki Polski ... , s. 114-200. Kolo Radomia znajdujemy
zapewne chorwackie osadnictwo jenieckie lub do'browolne Chorwat6w czeskich czy 
podsudeckich ze Slqska. W Malopolsce p6lnocnej spotykamy i inne osadnk.two obco
plemienne. 

21 B. K ü r bi s 6 w n a, Dagome iudex - studium krytyczne (Poczqtki ipanstwa 
polskiego, t. I, s. 363-424). ,,Alemure" to Olomqt (Olomuniec). S. R o s p o n d, 
Dzieje polszczyzny slqskiej, Katowice 1959, s. 54; J. T y s z k i e w i c z, Gol�szyce 

(Slownik Starozytnosci Slowianskich, II, cz. 1, Wroclaw 1964, s. 130). 
n G. La b u d a, Utrata Moraw przez panstwo polskie w XI w. (Studia z dzie

j6w polskich i czechoslowackich, t. I, Wroclaw 1960, s. 93-124). 
'.?J S. K � t r z y n s k i, Kazimierz Odnowiciel (Polska X-XI w. Warszawa 1961 .. 

s. 458-490); T y s z k i e w i c z, Z badan ... , s. 65-66.
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Tak bylo do czas6w Boleslawa Krzywoustego. Nie wiadomo tylko, kto 
odzyskal K1ozle - Boleslaw Szczodry czy Krzywousty? 

Gr6d Gradec, potem Hradcem �any, nad rzekq Morawicq, doplywem 
Opawy usytuowany, na pr6zno pr6bowal zdobyc Boleslaw Szczodry 
w 1061 r. 24 W strategicznym miejscu polo�ony, wzniesiony na obron
nym z natury cyplu wyz)Tlnnym, gr6d ten poczqtkami swymi si�ga po
}owy X w. 25 lub c21as6w wczesniejszych. Byc moze, juz w 1000 r. zbudo
wano na Hr1;tdcu kaplic� grodowq pod wezwallliem patrona diecezji wro
clawskiej sw. Jana Chrzciciela 26, jesli nie jest to wplyw wczesnie„ spro
wadzonych w owe str-ony zak:onnik6w joannickich (kosci6l Jana Chrzci
dela w Opawie, Hrobnikach itp.). Pi�na legenda o Dobrawie jest p6zna. 
Z Pragi do Gniezna zresztq droga wiodla przez Klodzko i Wroclaw, nie 
zas przez Olomuniec, Hradec i Krakow. W legendzie tej odbija si� jedy
nie starozytna trarlycja o hradedkim grodzie 21. 

Kontekst zr6dlowy i analiza filologiczna bulli Hadriana IV z 23 IV 
· 1155 T. pozwalajq ustalic, ze kasztelania wspomniana obok cieszynskiej to
kasztelania go·l�szycka (Gradice GolensicezJke), pierwotnie okreslana jako
terytorium wok6l grodu zwariego golenski lub gol�szycki. Wydaje si�,
ze ehodzi tu o Holasovice 28• One bylyby czolem plemiennym Gol�szyc6w,
nie zas nadgraniczny i u skraju Kotliny Opawskiej polozony Hradec. Zbu
dowany na odwiecznym szlaku handlowym i komunikacyjnym wraz z po
bliskim gr,odem w Kylesovicach, bronil Hradec drogi, ochraniajqc jedno
czesnie w poblizu malq kopalni� srebra 29• Dobywanie w okolicy Hradca
srebra nie musi popierac prz.ypuszczenia, jakoby tu wlasnie miala miescic

24 Ga 11 An o n i m, Cronica, 1. l, cap. 22; L. P e f i c h, K otcizce hranice

mezi Moravou a Slezskem v XI. a XII. stoleti (CSM v Opave, XII, 1962, s. 2, s. 69-
70); J .. Ba k a 1 a, Holasicke pomezi v XI. a XII. stoleti (tamze, XIII, 1964, z. 2, 
s. 106-107).

25 B. No v o t n y, Archeologicky vyzkum Hradce u Opavy (Slezsky sbornik,
LVII, 1959, z. 4, s. 455). 

26 Ba k a 1 a, Holasicke pomezi ... , s. 144. 
27 Legendct o spotykaniu Dobrawy przez wyslannik6w Mieszka I w Hradcu 

zajql si� blizej J. Ba k a 1 a w referacie: Pocci.tky cesko-polskych styku v souvis

losti s nejstarsimi dejintimi Hradce u Opavy (1000 let cesko-polske vzajemnosti, 
1965; ed. w: CSM v Opave, ser. B, XIV, 1965, nr 2, s. 97-106). Wykazal, ze legenda 
powstala w polowie XIX w. Kosci6l parafialny w Hradcu wzniesiono wg Bakali 
zapewne ok . 1000 r., ale chrystianizacja grodu i okolicy mogla nastq,pic juz w dru
giej pol. IX w. 

2s I i s 1, op. cit., s. 38-39; T. M i  1 e w s k i, Dwie bulle wroclawskie z L. 1155

i 1245 (Prace filoiJ.ogkzne, XI, Warszawa 1927, s. 430--456); T y s z k i e w i c z, Z ba

dan ... , s. 14-23. 
29 N o v o t n y, A rcheologicky vyzkum ... , s. 458 i in.; I i s 1, op. cit., s. 46; por.

tez miejscowosc kolo Opawy i Zlotnik. Mapa Olmütz 1 :200 000, 1914. Srebrna fi
gurka baranowa moze wiqzac si� jeszcze z poganskimi wierzeniami. 
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si� mennica. K.siqz�ta morawscy umiescili jq na swym dworze w Olo
muncu. Tekst dokumentu ksif;cia o:tomunieckiego Ottona i zony jego Eiµ
femii, uposazajqcych klasztor w Hradistu w 1078 r., m6wi: ,,de via vero 
que ducit ad Po1oniam iuxta civitatem Gradech sextus denarius et de 
moneta decimus denarius". Sq to dwie odr�bne donacje dochod6w z dw6ch 
r6znych monopoli ksiqz�cych, · cel w Gradcu kolo Opawy i z mennicy 
w Olomuncu, w scisle okreslonym wymiarze 30. 

Jak ni:egdys z plemieil'Ilych Holasovic wczesnofeudalni panujqcy tych 
ziem przeniesli osrodek wladzy do pot�zneg,o i obr9nnego Hradca, tak 
p6zniej kr61 czeski Przemysl zabiegal o rozw6j nowego gospodarczego 
i kulturalnego centrum w Opawie kosztem pograniczn.ych Glubczyc. 
W oficjalnej nomenklaturze spotyikamy od poczc:1tku XIII w. ,,prowincj� 
opawskc:1", choc jeszcze w 1234 r. wyst�puje w dokumencie zwrot „in 
Holachiz", a w 1240 r. ,,in districtu HoLascensi" 31. 

Przed 1107 r. pogranicznym grodem, ale juz polskim, bylo Kozle. 
W 1108 r. Boleslaw Krzywousty przylqczyl Racib6rz, a takze wtedy lub 
nieco p6�niej wr6cil do Polski Cieszyn 32• Po okresie 1pokoju w 1. 1115-
1132 rozgorzaly tutaj ponownie walki. W 1133 r. Morawianie pr6bujq 
zdobyc Kozle 33. Warunki ,pokoju ·z 1133 r. nie sc:1 znane, a pr6by ich od
twor�enia Sq ty1ko przypuiszczeni!ami. Niedostate'k zr6del z drugiej polo
wy XII w. nie pozwala scisle wytyczyc pogriainicza. Mozna stwierdzic, ze 
dokumenty z 1131 i 1155 r. od·zwierciedlajq realne granioe diecezjalne 
biskup6w olomunieckiego i wrodawskiego, kt6re to granice nie byly 
zgodne z panstwowymi az do 1229 r. Podobnie bylo ·ze Slqskiem nalezc:1-
cym do arcybiskupstwa gnieznienskiego az do 1840 r. 

Podzi!aly dzielnioowe w XII w. {1163 i 1177 r.) w malym tylko stop
niu ·zmienily na Sl�sku zasi�g panowania Piastow. N aliezalo do nich Cie
szynslkie i Radborskie (ibez Glubczyclk:iego), a sc1,dzq·c z nadan k.si�ia 
opolskiego Jaroslawa (1198-22 III 1201 r.) ta:kze ziemie wok6l Kazimierza · 
na p6lnoc od Gluibczyc. Poniewaz przez ostatnie 30· lat XII w. Morawy 

30 J. No w a k o w a, Rozmieszczenie kom6r celnych i przebieg dr6g handlo

wych na Slqsku do konca XIV w., Wrodaw 1951, mapa 1, s. 109; Per i ch, op. cit., 

-s. 70-71; por. S. Such o d o 1 s k i, Lokalizacja najdawniejszych mennic polskich 

(Archeologia Polski, VII, 1962, z. 2, s. 324-325). 
31 CDB, III, cz. 1, nr 97; Regesta dipLomatica, ed. C. J. Erben, cz. 1, nr 985. 
32 Ga 11 An o n dm, Cronica, t. II, ca(P. 36, 45'. Cieszyn wir6oH jeszcze przed 

pokojem nyskim ze stycznia 1115 r. Historia SLqska, t. I, cz. 1, s. 215'. Czeskie wa,r
stwy osadnicze w Cieszynie (wa1rstwa XII i XI) zamknqc zapewne mozna w latach 
1032-11108. A. K i e t 1 ins k a, Sprnwozdanie · z prac wykopaliskowych na G6rze 

Zamkowej w Cieszynie w 1950 roku (Materialy wczesnosredniowieczne, t. II, s. 

29-38). 

33 M. V a ch, K minulosti HoLasicka v 11. a. 12. stoleti (CSM v Opave, X,

1961, z. 1, s. 46). 
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Tak byfo do c:zJa:s6w Boleslawa Krzywoustego. Nie wiadomo tylko, kto 
odzyskal Kiozle - Boleslaw Szczodry czy Krzywousty? 

Gr6d Gradec, potem Hradcem ZJWany, nad rzekq Morawicq, doplywem 
Opawy usytuowany, na pr6zno pr6bowal zdobyc Boleslaw Szczodry 
w 1061 r. 24 W strategicznyrn miejscu polo�ony, wzmiesiony na obron
nym z natury cyplu wyzyinnym, gr6d ten poczc1tkami swymi si�ga po
}owy X w. 25 lub cZJas6w wczesniejszych. Byc moze, juz w 1000 r. zbudo-
wano na Hqtdcu kaplic� grodowq pod wezwanliem patrona diecezji wro
clawskiej sw. J ana Chr�ciciela 26, jesli nie jest to wplyw wczesnie„ spro
wadzonych w owe strony zak;onnik6w joannickich (kosci6l Jana Chrzci
dela w Opawie, HrobnHmch itp.). Pi�ma legenda o Dobrawie jest p6zna. 
Z Pragi do Gniezna zresztq droga wiodla przez Klodzko i Wroclaw, nie 
zas przez Olomurriec, Hradec i Krakow. W legendzie tej odbija si� jedy
nie starozytna tradycja o hradedkim grodzie 21. 

Kontekst zr6d}owy i anali:2Ja filologiczna bulli Hadriana IV z 23 IV 
· U55 T. pozwalajq ustalic, ze kasztelania wspomniana obo'.k cieszynskiej to
kasztelania go'l�szycka (Gradi'ce GolensicezJke), pierwotnie okreslana jako
terytorium wok6l grodu zwariego golenski lub gol�szycki. Wydaje si�,
ze chodzi tu o Hola:sovice 28

• One bylyby czolem plemiennym Gol�szyc6w,
nie zas nadgraniczny i u skraju Kotliny Opawskiej polofony Hradec. Zbu
dowany na odwiecznym szlaku handlowym i komunikacyjnym wraz z po
bli!skim gr,odem w Kylesovicach, bronil Hradec drogi, ochraniajqc jedno
czesnie w pobliru malq kopalni� srebra 29• Dobywanie w okolicy Hradca
srebra nie musi popierac prz.ypuszczenia, ja:koby tu wlasnie miala miescic

24 Ga 11 An o n i m, Cronica, 1. 1, cap. 22; L. P e f i c h, K otazce hranice

mezi Moravou a Slezskem v XI. a XII. stoleti (CSM v Opave, XII, 1962, s. 2, s. 69-

70); J .. Ba k a 1 a, Holasicke pomezi v XI. a XII. stoleti (tamze, XIII, 1964, z. 2, 

s. 106-10'7). 

25 B. No v o t n y, Archeologicky vyzkum Hradce u Opavy (Slezsky sbornik,
LVII, 19:59, z. 4, s. 455). 

26 Ba k a 1 a, Holasicke pomezi ... , i;;. 144. 
27 Legendq o spotykaniu Dobrawy przez wyslannik6w Mieszka I w Hradcu 

zajql ,si� blizej J. Ba k a 1 a w referacie: Pocatky cesko-polskych styku v souvis

losti s nejstarsimi dejinami Hradce u Opavy (1000 let cesko-polske vzajemnosti, 
1965; ed. w: CSM v Opave, ser. B, XIV, 1965, nr 2, s. 97-106). Wykazal, ze legenda 
powstala w polowie XIX w. Kosci6l iparnfialny w Hradcu wzniesiono wg Bakali 
zapewne ok. 1000 r., ale chrystianizacja grodu i okolicy mogla. nasta,ipic juz w dru
giej pol. IX w. 

2s I i sl, op. cit., s. 38-39; T. M i l e w s·k i, Dwie bulle wroclawskie z l. 1155

i 1245 (Pra.ce fi101lo,giczne, XI, Warszawa 1927, s. 430-456); T y s z k i e w i c z, Z ba

dan ... , s. 14-23. 
29 No vo t n y, Archeologicky vyzkum ... , s. 458 i in.; I i s l, op. cit., s. 46; por. 

tez miejscowosc kolo Opawy i Zlotnik. Mapa Olmütz 1 :200 000, 1914. Srebrna fi
gurka baranowa moze wiqzac si� jeszcze z poganskimi wierzeniami. 
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si� mennica. KisiqzE;ta mornwscy umiescili jq na swym dworze w Olo
mun:cu. Tekst dokumentu ksi�cia olomunieckiego Ottona i zony jego Eiµ
femii, uposazajqcych klasztor w Hradistu w 1078 r., m6wi: ,,de via vero 
que ducit ad Po1o:r{iam iuxta civitatem Gradech sextus denarius et de 
moneta decimus denarius". Sq to dwie odr�bne donacje doch�6w .z dw6ch 
r6znych mcmopoli ksiqz�cych, · cel w Gradcu kofo Oparwy i z mermicy 
w Olomuncu, w scisle okreslonym wymiarze 30.

J.alk niegdys z iplemiennych Holasovic wczesnofeudralni panujqcy tych
ziem ,przeniesli osrodek wladzy do pot�znego i obr,qnnego Hradca, tak 
p6zniej kr61 czeski Przemysl zabiegal o rozw6j nowego gospodarczego 
i kulturalnego centrum w Opawie kosztem pogra·niczn.ych Glubczyc. 
W oficjalnej nomenklaturze spotyikamy od poczc1tku �III w. ,,prowincj� 
aparwskq", choc jieszcze w _1234 r. wyst�puje w dokumencie zwrot „in 
Holachiz", a rw 1240 r. ,,in districtu Ho�as:censi" 31.

Przed 1107 r. pogrnnicznym grodem, ale juz polskim, bylo Kozle. 
W J 108 r. Boleslaw Krzywousty przylqczyl Racib6rz, a takze wtedy lub 
nieoo p6ziniej wr6cil do Polski Cieszyn 32• Po okresie 

1
pejkoju w 1. 1115-

1132 riozgorzaly tutaj ponawnie walki. W 1133 r. Morawianie pr6bujq 
zdobyc Kozle 33. Warunki ipokoju z 1133 r. nie sq znane, a pr6by kh od
tworz,enia Sq ty1ko przypu,szczenilami. Niedostate'k zr6del ·z drugiej polo
wy XII w. nie pozwala scisle wytyczyc pogr,a1nicza. Mozna stwierdzic, ze 
dokumenty ·z 1131 i 1155 r. od·zwierciedlajq realne granice diecezjalne 

. bi1Skup6w otomunieckiego i wroclawskiego, kt6re to graniee nie byly 
zgodne -z panstwowymi az do 1229 r. Podobnie bylo ·ze Slqskiem nalezq
cym do arcybi;skupstwa gnieznienskiego az do 1840 r. 

Fodzilaly dzielni,oowe w XII w. (1163 i 1177 r.) w malym tylko stop
niu -zmienily na Slqisku zasi�g panowania Piast6w. Nal,ezalo do nich Cie
szyn:slkie i Radborskie (ibez Glubczyc\kiego), a sqdzqc z nadan ksi�ia 
opolskiego Jaroslawa '(1198-22 III 1201 r.) takze ziemie wok6l Kazimierza · 
na p6lnoc od Glutbczyc. Poniewaz przez ostatnie 30· lat XII w. Morawy 

30 J. No w a ,k o w a, Rozmieszczenie kom6r celnych i przebieg dr6g handlo

wych na Slqsku do konca XIV w., Wroclaw 1951, mapa 1, s. 109; P e f i c h, op. cit., 

s. 70-71; por. S. S u c h o d o 1 s k i, Lokalizacja najdawniejszych mennic polskich 

{Archeologia Polski, VII, 1962, z. 2, .s. 324-325).
31 CDB, III, cz. 1, nr 97; Regesta dipl.omatica, ed. C. J. E.rben, cz. 1, nr 985. 
32 Ga 11 An o ,n dm, Cro·nica, t. II, caip. 36, 45'. Cieszyn WJr6oil jeszcze przed 

pokojem nys1kim ze styc,znia 1115 r. Historia Slqska, t. I, ,cz. 1, s. 215'. Czeskie wa,r
stwy ooadnicze w Cieszynie (warrstwa XII i XI) zamknqc zapewne 

I 

mozna w latach 
1032-11108. A. K i e t  1 ins k a, Sprawozdanie · z prac wykopaliskowych na G6rze 

Zamk,owej w Cieszynie w 1950 roku (Materialy wczesnosredniowieczne, t. II, s. 
29-38).

33 M. V a c h, K minulosti Holasicka v 11. a. 12. stoleti (CSM v Opave, X,

1961, z. 1, s. 46). 
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nie byly zdolne do ekspansji, uznac trzeba, ze praktycznie biorqc granica 
nie zmienila si� od 1054 r. po XIII w. 34 Granica sztucznie rozcinala daw
ne terytorium plemienia Glupczyc6w, pozostawiajqc w Czechach cah1 
Opawszczyizn�. Komora celna ·z Hradca z,o,stala przeniesiona pod koniec 
XII w. (1198 r.) dro Opawy, a w 1224 r. dowiadujemy si� o funkcjonujq
cej juz od pewnego c2iasu komorze celnej w Glubczycach. W miar� wi�c 
stabiHzacji panowania czeskiego na Slqrsku komor� przesuwano coraz bar
dziej na p6lnoc. T�dy prowadzil pierwszorz�dnej wagi szlak handlowy 
z Olomu:nca na Nys� i Wrodaw 35

• Od ipoczqtku XIII w. rozwijajqce si� 
intensywnie Glubczyce (loikowane w 1253 r.) byly najdalej wysuni�tym 
ku p6lnocy miastem morawsko-czeskim. Oz�ste rwalki skionily wladc6w 
czeskich na ipogranicze to sprowadzic joannit6w (pr2ied r. 1213) O['az czy
nic obfite nadania (przed r. 1245) bi.skupowi olomunieckiemu wok6l Kie
trza. Kietrz stal si� wraz z,e zbudowanym wen dworem osr,odkiem rozle
glych tutaj d6br bis1lmpich si�gajqcych po rzek� Psin� na p6lnocy 36

• Spor 

o zasi�g dieoezji wroclawskiej ciqgnqcy si� od polowy X1I w. rozstrzygni�
to w 1229 r. na ko�zysc biskupa o�omunieckiego, przyznajqc mu caly te
ren Slc:tska czeskiego 37

• Granica panstwowa ksi�stw slq.skich z Opawskiem
biegla w poczqtkach XIII w. Ostrawicq i Odrq do ujscia Psiny. Dalej pro
wadzila w g6r� biegu Psiny ku Glubczycom, wzdluz ciqgnqceg,o si� tu
pasa d6br duchownych· {kompleks Kietrza i Hrobnik6w) majqcych stano
wic 'bezpieczny kordon neutralny na granicy. Za Glubczycami granica
dociern.la do d6br biskupich nad srodkowym biegiem Osoblogi (poswiad

czone od poczqtku XII w.), by ostatecznie oprzec si� o naturalnq rubiez
g6r.

134 Historia Slqska, t. I, cz. 1, s. 324, i Va c h, K minulosti ... (CSM v Opave,
X 1961, z. 2, s. 93). Jednak bulla Innocentego III z 8 III nie upowaznia do twierdze
nia, ze Jaroslaw odsb:wH wtedy dopiero Glubczyce. Por. P e f i c h, op. cit., s. 76-77; 
por. tez. L. Ho s a k, Stredoveka kolonizace Osoblazska (CSM v Opave, XIV, 1965, 
z. 1, s. 22-23).

35 N o  w a k o w a, op. cit., s. 106-109 i mapa. 
36 Falsyfikat z XIII w., dartowany 1183 r., uposazajqcy joannit6w w Grobniki 

· pod Glubczycami i ciqgnqce si� dalej na poludniowy wsch6d ziemie, rejestruje
z pewnosciq stan z ok. polowy XIII w. Przyjmujqc za Ba k a 1 cl, Holasicke pome

zi ... , s. 110, ze pochodzi z pierwszej polowy XII w., dane ·te cofnqc mozna na prze
lom XII/XIII w.; CDB, I, ed. C. Friedrich, nr 402. T. S i.l n i c k i, Historia .Slqska,

t. II, 1·939, z. 1, s. 114; Historia Slqska, t. I, cz. 1, s. 466 n.; W. D z i e w u 1 s k i,
Dzieje Kietrza w zarysie (Kwa·rtalnik Opolski, VII, 1961, nr 1, s. 39-41); Ba k a-
1 a, Holasicke pomezi ... , s. 116.

37 Si 1 n i c k i, op. cit., s. 42; Air n o 1 d, op. cit., s. 107. Dokumenty z 1131 
i 1155 r. respektujq i zatwierdzajq jeszcze ipierwotny podzial. Nie spos6b zgodzic 
si� z Ba k a 1 q, Holasicke pomezi..., s. 109-110. 
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Na tak zakreslonym terytorium Kotliny Opawskiej i jej przedpola 

po rziek� Psin� na p6lnocy powstalio w 1278 r. osobne ksi�stwo opaw

skie 3B. KJsi�s·two przej�lo stare tradycje panstwowosci plemiennej Gol�
szyc6w, i binczyc6w, kt6rych miana poszly 'Zupelmie w zaipomnienie. 

AUS DER GESCHICHTE DES OPAVER SCHLESIEN IM FRÜHMITTELALTER 

Einleitend lenkt der Vedasser die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß die 
frühmittelalterlichen Entwicklungsprozesse Schlesiens in ferner Vergangenheit 
ve,rwurzel sind. Darum greift er zunächst auf den Text des sog. Geographus Ba
varus .zurück und geht vom Siedelbereich zweier Stämme aus, die den Kes.sel von 
Opava bewohnten, der Gol�szyce und der Glupie Glowy. Anschließend werden 
die Geschichte des Gebietes und seine wechsel1lvoillen Schicksale dargesteilLt, der 
Übergang aus böhmischer in polnis1che Hand und der Rückfall an Böhmen bis 
zur Entstehung des Fürstentums Opava im Jahre 1278. 

33 J. R a t  i b o r s k y, Cesi na Ratiborsku Hlubcicku, Praha 1946, s. 7-16. 
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