
 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2015/2 211

Problem prowincji gołęszyckiej  
i jej przynależności państwowej i kościelnej  
do początków XIII w. w historiografii
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the Beginning of the 13th Century in Historiography

The issue of affiliation of Golensizi province has only recently come under serious scrutiny 
by Czech historians. They proved, that this region, including the western lands that later 
came to be called the Duchy of Troppau, came under Czech domination in the second half 
of the 12th century. It was incorporated into the Olomouc diocese soon afterwards. The dis-
agreements between the bishops of Wroclaw and Olomouc in the second decade of the 13th 
century, confirmed by historical sources, were caused by the Moravian margrave‘s occupa-
tion of the gold-bearing lands which primarily belonged to the bishop of Wroclaw. In fact, 
the disagreements were about the borders of both dioceses in the Golensizi Province region.
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Najstarsze dzieje terenów pogranicza śląsko-morawskiego, zwłaszcza w rejonie póź-
niejszego księstwa opawskiego, długo pozostawały słabo rozpoznane. Skąpa podstawa 
źródłowa, a przy tym możliwość różnej jej interpretacji oraz niedostateczne rozpoznanie 
archeologiczne powodowały, że nasza wiedza o dziejach tych terenów w najstarszym 
okresie historycznym była niewielka, a także fragmentaryczna. Kontrowersje wzbudzała 
zwłaszcza sprawa prowincji gołęszyckiej. Dopiero przed 50-cioma laty, dzięki zaangażo-
waniu zwłaszcza czeskich badaczy, historyków i archeologów, którzy zajęli się wnikliwie 
wyjaśnianiem dziejów tych terenów, otrzymaliśmy pełniejszy obraz przeszłości tej ziemi. 
Wspomniane badania zwłaszcza czeskich zatem badaczy w znacznym stopniu zweryfi-
kowały wcześniejsze sądy i interpretacje, koncentrując się na takich zagadnieniach jak 
m.in.: przynależność tych ziem, obszar gołęszyckiej prowincji, czy w ogóle problem cze-
skiej polityki w tym rejonie. Ich wynikiem było rozwiązanie przede wszystkim problemu 
prowincji gołęszyckiej, a przy tej okazji podjęcie także problemów związanych z kształ-
towaniem się granic w tym rejonie. Są to ważne i podstawowe problemy związane z naj-
starszymi dziejami Śląska, zaś całą dyskusję naukową i jej ustalenia w kwestii owej pro-
wincji gołęszyckiej warto przypomnieć i przybliżyć, chociażby ze względu na wrastające 
zainteresowanie dziejami Śląska, koncentrując się przy tym w drugiej części artykułu na 
kwestiach związanych ze sporami o przynależność kościelną tej ziemi w latach 20. XIII w. 
uzupełniając nieco dotychczasowe ustalenia.

obzoRY



212 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2015/2

Źródła do zagadnienia przynależności państwowej czy kościelnej ziem pogranicza 
morawsko-śląskiego, w tym także prowincji gołęszyckiej są niezwykle skąpe i przy tym 
wcale nie jednoznaczne. Stąd stanowiska badaczy, opierających się przecież na tych sa-
mych przekazach, czasem zdecydowanie się różnią. Świadczyć o tym mogą chociażby wy-
dane mniej więcej w tym samym czasie rozprawy M. Vacha1 i L. Peřicha2, o czym będzie 
jeszcze mowa. Przykładem może być różna interpretacja związana z funkcjonowaniem 
czeskiej komory celnej niedaleko Hradca na drodze prowadzącej do Polski, potwierdzonej 
dokumentem księcia ołomunieckiego Ottona z 1078 r., nadającym co szósty denar z cła 
tam pobieranego ołomunieckiemu klasztorowi Hradište i następnie powtórzonym przez 
króla Władysława w 1160 r.3 Jedni badacze uważają, że jest to dowód na przynależność 
wspomnianego grodu, czyli Hradca, a nawet całej ziemi, zwanej później Opawszczyzną 
do Czech, inni, że do Polski.

Jak zatem przedstawiał się problem zasięgu Śląska i przynależności Opawszczyzny, 
w tym prowincji gołęszyckiej do początków XIII w., i jak postrzegała to literatura? Pomi-
jając problem przynależności bądź nie Śląska do państwa wielkomorawskiego i następnie 
do powstającego państwa czeskiego, przyjmuje się powszechnie, że Śląsk, którego najdal-
szy zasięg łączony jest często z oddaloną znacznie od współczesnych granic państwowych 
miejscowością Hranice na Moravě4, został zajęty przez Czechów w wyniku wyprawy Brze-
tysława na Polskę w 1039 r. Na mocy pokoju zawartego w Kwedlinburgu w 1054 r. Śląsk 
miał być zwrócony władcom polskim, poza terenami w rejonie Bramy Morawskiej, utoż-
samianymi często z ziemią Gołęszyców5. Poświadczone źródłowo walki książąt polskich 
z Czechami w drugiej połowie XI i pierwszej połowie XII w. na tym pograniczu trakto-
wano zwykle jako próby odzyskania straconych w 1039 r. terenów. Wskazywano przy tym 
na próby zdobycia Hradca przez Bolesława Śmiałego w 10606, a także na wzmiankowane 
za panowania Bolesława Krzywoustego przez Galla Anonima walki na pograniczu pol-
sko-morawskim, w tym spalenie około 1106 r. grodu Koźle7, czy wreszcie zdobycie około 
1108 r. Raciborza8. Tak więc przyłączenie pogranicznych ziem w tym rejonie do Śląska 
wiązane jest zazwyczaj z wojnami polsko-czeskimi Krzywoustego9 i zawartym w 1137 r. 

1 VACH, Miloslav: K minulosti Holasicka v 11 a 12. století. Časopis Slezského muzea, Řada B – vědy historické 
10, 1961 (dalej ČSM/B), 1–2, s. 36n. i 91n.
2 PEŘICH, Leopold: K otázce hranice mezi Moravou a Slezskem v 11. a 12. století. ČSM/B 12, 1963, 2,  
s. 69n.
3 FRIEDRICH, Gustav (ed.): Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae (dalej CDB), I. Pragae 1904–
1907, nr 79, s. 82–85; nr 208, s. 194–197.
4 Np. SEMKOWICZ, Władysław: Historyczno-geograficzne podstawy Śląska. In: KUTRZEBA, Stanisław 
(red.) Historia Śląska od czasów najdawniejszych do 1400 r., I. Kraków 1933, s. 42; TYSZKIEWICZ, Jan: 
Z dziejów Śląska opawskiego we wczesnym średniowieczu. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 22, 1967, 
1–2, s. 2.
5 Por. np. WIHODA Martin: Mocenský zápas českého a polsko státu v 11. a 12. století. Sbornik prací filozofické 
fakulty Brněnské univerzity XLVI, Řada historická 44,1998, s. 7.
6 Por. Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. In: MALECZYńSKI, Karol (ed.): 
Monumenta Poloniae Historia. Nova series, II. Kraków 1952, s. 32; VACH, M.: K minulosti Holasicka, s. 38n. 
Próbował tłumaczyć, że chodziło o Hradec Králové, co jednak nie zostało w literaturze przyjęte – por. BAKALA, 
Jaroslav: Holasické pomezí v 11. a 12. století. ČSM/B 13, 1964, 2, s. 106–108.
7 Galli Anonymi Cronicae, s. 105.
8 Tamże, s. 115.
9 Por. np. BAKALA, J.: Holasické pomezí, s. 111.
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pokojem10. To wówczas, zdaniem W. Latzke’go, tereny prowincji gołęszyckiej miały zo-
stać podzielone na część należącą do Śląska i część należącą do Czech11.

W zgodnej opinii badaczy problem przynależności prowincji gołęszyckiej w samych 
początkach XIII w. rozstrzyga dokument wydany w lipcu (mense iulio) 1201 r. przez Prze-
mysła Otokara I, króla czeskiego i księcia ołomunieckiego (rex Bohemiae et dux Olomu-
censium), razem z żoną Konstancją, w którym czeski władca przekazał dziesięciny in pro-
vincia Golassizch, biskupstwu ołomunieckiemu. W dokumencie tym pojawia się po raz 
pierwszy w źródłach określenie prowincja gołęszycka, w rozumieniu jednostki terytorial-
nej zaś swobodne nią dysponowanie przez króla czeskiego poświadcza jej przynależność 
do państwa czeskiego12.

Odtąd też określenie prowincja gołęszycka, czasem tylko domyślne, w znaczeniu jed-
nostki terytorialnej, występuje kilkakrotnie w dokumentach: z 1213 r. (in Golessicensi 
provincia)13, z 1218 r. (in Holachiz)14, z 1229 r. (de Golesisco)15, oraz 1234 (sitam in 
Holachiz)16, wreszcie z 1238 r. (provincia Holachiz)17, a w 1240 r. zastępuje go wyjątkowo 
określenie districtus Holascensis18. Równocześnie od lat 20. XIII w. zamiennie zaczęło 
używać innego określenia prowincja opawska19, poświadczającego istnienie ośrodka 
w mieś cie Opawa20.

Centrum owej prowincji gołęszyckiej do niedawna badacze upatrywali w Hradcu nad 
Morawicą, koło Opawy21, choć wskazywano też na Lubomię, największy oraz najlepiej 
umocniony gród w tym regionie22. Badania archeologiczne wykazały jednak, że star-
szym ośrodkiem grodowym w stosunku do Hradca były Holasovice, które utożsamiane 
są obecnie powszechnie z występującą w bulli papieskiej dla biskupstwa wrocławskiego 
z 1155 r. miejscowością należącą do władców polskich, oznaczoną jako Gradice Golensi-
scezke23, stanowiącą siedzibę kasztelana. Tymczasem Hradec nad Morawicą, jak wykazały 

10 Por. np. LATZKE, Walter: Schlesiens Südgrenze bis zum Anfange des 13. Jahrhunderts. Zeitschrift des Ve-
reins für Geschichte Schlesiens (dalej ZVGS) 71, 1937, s. 95n.; KORTA, Wacław: Historia Śląska do 1763 roku. 
Warszawa 2003, s. 72. Natomiast za przyłączeniem Opawszczyzny wówczas ale do państwa Przemyślidów 
opowiadzieli się niedawno autorzy pracy JIRáSEK, Zdeněk a kol.: Slezsko v dějinách Českého státu, I: Od pra-
věku do roku 1490. Opava 2012, s. 129.
11 LATZKE, Walter: Die Besiedlung des Oppalandes im 12. und 13. Jahrhundert. ZVGS 72, 1938, s. 44.
12 FRIEDRICH, Gustav (ed.): CDB II. Pragae 1912, nr 22, s.18–20.
13 Tamże, nr 110, s. 104–106.
14 Tamże, nr 161, s. 151–152.
15 Tamże, nr 327, s. 332–334.
16 FRIEDRICH, Gustav (ed.): CDB III/1. Pragae 1942, nr 97, s. 112–113.
17 Tamże, nr 174, s. 215.
18 FRIEDRICH, Gustav – KRISTEN, Zdeněk (eds.): CDB III/2. Pragae 1962, nr 227, s. 305–306.
19 Pierwszy raz w 1220 r. FRIEDRICH, G. (ed.): CDB II, nr 195, s. 179–181.
20 BAKALA, Jaroslav: Holasická provincie a formování opavského vévodství. ČSM/B 18, 1969, s. 13n.
21 Przegląd starszej literatury w tej sprawie por. BAKALA, J.: Holasická provincie, s. 12, przypis 7. Por też PRA-
SEK, Vincenc: Dějiny kraje Holasovského čili Opavského až do r. 1318. Opava 1891.
22 Np. JIRáSEK, Z. a kol.: Slezsko v dějinách, s. 105.
23 KOUŘIL, Pavel: Schlesien in der Geschichte des böhmischen Staates des 9. bis 12. Jahrhunderts : Archäolo-
gische Abhandlungen – zusammenfassende Übersicht. In: BORáK, Mečislav (ed.): Slezsko v dějinách českého 
státu. Šenov u Ostravy 1998, s. 62; KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin: Hrady českého Slezska. 
Brno – Opava 2000, s. 412n.
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wnikliwe badania m.in. J. Bakali, przynależał do prowincji przerowskiej24 i nie stanowił 
centrum administracyjnego25. Między Holasowicami a Hradcem musiała zaś przebiegać 
wyznaczona jeszcze niezbyt precyzyjnie granica prowincji.

Jak słusznie zauważył J. Bakala istotnym problemem jest więc pojmowanie obszaru go-
łęszyckiej prowincji, czyli jej zasięg26. Nie jest on bowiem znany. Zazwyczaj utożsamiano 
tę prowincję z terytorium plemiennym Gołęszyców, uznawanych za jedno z plemion ślą-
skich, przy czym niektórzy badacze polscy starają się umieścić w tym rejonie również ta-
jemnicze plemię Lupiglaa27, co jednak odrzucają inni badacze28. Powszechne jest zatem 
utożsamianie prowincji gołęszyckiej z terenami Opawszczyzny i późniejszego księstwa 
opawskiego wraz z południowymi terenami ziemi głubczyckiej i współczesnym Śląskiem 
opawskim29, które to ziemie również w niemal powszechnej opinii badaczy miały przyna-
leżeć do Moraw i w konsekwencji do Czech już od XI w.30.

W nowszej zwłaszcza literaturze zwracano uwagę na istotne przeobrażenia, jakie zaszły 
na przełomie XII i XIII w. na Morawach, które pociągnęły za sobą również zmiany orga-
nizacyjne. Dokonały się one także w północnych rejonach tej ziemi31. Od drugiej połowy 
XII w. prowadzony był tu przez instytucje kościelne intensywny proces kolonizacyjny32. 
Nadawanie ziem pogranicza instytucjom kościelnym było starą i sprawdzoną praktyką, 
służącą mocniejszemu ich powiązaniu z organizacją państwową. M. Wihoda z tym okre-
sem wiąże reformę systemu zarządzania Moraw. Wtedy to na przełomie XII i XIII w. lo-
kalne centrum przeniesione zostało z Holasowic do Opawy.33. Wtedy też miała ukształto-
wać się prowincja gołęszycka, która jak wykazał J. Bakala, obejmowała zachodnią jedynie 
część późniejszego księstwa opawskiego34, ale jej obszar przesunięty miał zostać następ-
nie w kierunku wschodnim.

Problemem badawczym pozostawał czas i okoliczności przejęcia terenów prowincji 
gołęszyckiej przez Czechy i biskupstwo ołomunieckie. Poglądy o przynależności teryto-

24 BAKALA, J.: Holasická provincie, s. 12 n.; TENŻE: Holasické pomezí, s. 112n.; Por. też WIHODA, Martin: Eko-
nomické zázemí Hradce nad Moravicí na střední Moravě ve 13. století. Časopis matice moravské 108, 1989, s. 79n.
25 KOUŘIL, P. – PRIX, D. – WIHODA, M.: Hrady, s. 413n.
26 BAKALA, J.: Holasická provincie, s. 10.
27 Por. TYSZKIEWICZ, Jan: Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem dorzecza Odry. In: Studia 
z dziejów osadnictwa, I. Wrocław 1963, s. 54–66; TENZE: Z dziejów Śląska opawskiego, s. 2. Przegląd litera-
tury w tej sprawie por. PARCZEWSKI, Michał: Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu. Kraków 1982, 
s. 123n.
28 Por. np. JIRáSEK, Z. a kol.: Slezsko v dějinách, s. 105.
29 Por. np. BAKALA, J.: Holasická provincie, s. 9, przypis 3, gdzie zestawiono starszą zwłaszcza literaturę 
w kwestii zasięgu tejże prowincji. Por też JIRáSEK, Z. a kol.: Slezsko v dějinách, s. 105.
30 Tak PEŘICH, L.: K otázce hranice, s. 69n.; MACŮREK, Josef: (ed): Češi a Poláci v minulosti, 1. Praha 1964, 
s. 50; GROBELNÝ, Andělín (ed.): Ostravsko do roku 1848 : Kapitoly k historickému vývoji Slezska a Ostravska 
od pravěku k revolučnímu roku 1848. Ostrava 1968, s. 36.
31 BAKALA, J.: Holasická provincie, s. 9n.
32 BAKALA, J.: Holasické pomezí, s. 116; TENŻE: Holasická provincie, s. 21; WIHODA, Martin: Přemyslovská 
expanze v Horním Slezsku a vznik holasické provincie. Acta historia et museologica Universitatis Silesianae Opa-
viensis 2, 1997, s. 37n.; KOUŘIL, P. – PRIX, D. – WIHODA, M.: Hrady, s. 427 n.; WIHODA, Martin: Hlubčice, 
přemyslovský klič k branám piastovského Slezska? In: JUROK, Jiří (ed.): Královská a poddanská města od své 
geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Příbor 2001, s. 53n.
33 WIHODA, M.: Ekonomické zázemí Hradce nad Moravicí, s. 81 n.; TENŻE: Hlubčice, přemyslovský klíč, 
s. 54.
34 BAKALA, J.: Holasická provincie, s. 10n.
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rialnej omawianego terenu zostały zrewidowane dopiero w początku lat 60. XX wieku. 
Wtedy to M. Vach opublikował inspirujący artykuł o dziejach tych terenów w XI i XII w.35, 
wykazując, że tereny prowincji gołęszyckiej przyporządkowane zostały Czechom dopiero 
pod koniec XII, a wiązać się to miało z ekspansją Przemyślidów. Tym samym badacz ten 
zapoczątkował dyskusję wśród czeskich badaczy, którzy starali się określić bliżej czas 
przejęcia tej prowincji przez Czechy, wiążąc to wydarzenie z drugą połową XII w. (między 
rokiem 1155 a 1195)36. Próby bliższego określenia tej daty były jednak różne37. Wyzna-
czały je bulla papieska z 1155 r.38, potwierdzająca przynależność tych terenów do diecezji 
wrocławskiej oraz dokument z 26 grudnia 1195 r., wydany w Opawie przez Vladimira 
księcia ołomunieckiego, który za zgodą brata Brzetysława nadał klasztorowi hrade-
ckiemu koło Ołomuńca wieś Bojanovice39. Przyjmowano, że tereny te przeszły pod cze-
skie panowanie podczas kryzysu w Polsce po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego, czyli 
między 1194 a 1195 r.40, pozostając pod względem organizacji kościelnej nadal w diecezji 
wrocławskiej41.

Za końcem lat 70. i początkiem 80. XII w. (1179–1182) opowiedział się wprawdzie 
ostrożnie M. Wihoda, wskazując, że ani sytuacja wewnętrzna w Czechach, ani ówcześni 
władcy ołomunieccy nie pozwalały na to, by stało się to w samym końcu XII w.42 Badacz 
ten zwrócił też uwagę na księcia Fryderyka, z którego to inicjatywy i działania ziemia ta, 
jego zdaniem, włączona została do Moraw. M. Wihoda postrzegał przy tym zajęcie pro-
wincji golęszyckiej inaczej niż to dotąd czynili inni badacze, a więc nie poprzez pryzmat 
ekspansji Przemyślidów na Śląsk i rywalizacji z Piastami o ziemie pogranicza, ale jako 
na indywidualną akcję księcia Fryderyka. Sytuację tę, zdaniem tego badacza, starał się 
wykorzystać sprawujący wówczas rządy w Ołomuńcu Przemysł Otokar, od 1197 król cze-
ski. On to celem umocnienia swojej pozycji na pograniczu, wydał wspomniany dokument 
z 1201 r.43, który w istocie zawierał potwierdzenie, jak już wspomniano, przynależności 
prowincji gołęszyckiej do Moraw i do diecezji ołomunieckiej.

Po ponad dwudziestu latach od wydania dokumentu Przemysła Otokara I dla biskupa 
ołomunieckiego w 1201 r. doszło do sporów między biskupem wrocławskim a biskupem 
ołomunieckim, poświadczonych, dość ogólnikowo, zasadniczo dwoma tylko zachowa-
nymi do dziś dokumentami z lat 20. XIII w. W literaturze wspominano o nich, ale nie 
poświęcano im większej uwagi. Ograniczano się zazwyczaj do ich zasygnalizowania. 
W powszechnej opinii historyków owe ostre w sumie i długoletnie spory, to spory o na-
leżne z prowincji goleszyckiej dziesięciny, będące konsekwencją przekazania ich w 1201 r. 

35 VACH, M.: K minulosti Holasicka, s. 36n.
36 BAKALA, J.: Holasické pomezí, s. 115; KOUŘIL, P. – PRIX, D. – WIHODA, M.: Hrady, s. 414n.
37 Np.VACH, M.: K minulosti Holasicka, s. 97n. zdaje się wskazywać na lata 1196–1197, bo wtedy jego zdaniem 
Przemysł Otokar I przejął władzę w księstwie ołomunieckim.
38 APPELT, Heinrich (ed.): Schlesisches Urkundenbuch (dalej SU), I. Wien – Köln – Graz 1971, nr 28, s. 20–21.
39 FRIEDRICH, G. (ed.): CDB I, nr 353, s. 317–318.
40 Np. BAKALA, J.: Holasické pomezí, s. 116; LATZKE, W.: Schlesiens Südgrenze, s. 97–98.
41 Por. np. KOUŘIL, P. – PRIX, D. – WIHODA, M.: Hrady, s. 417. Ostatnio zaprezentowano pogląd, że rejony 
Opawy, Karniowa i Głubczyc weszły w skład diecezji ołomunieckiej po jej utworzeniu w 1063 r. JIRáSEK, Z. 
a kol.: Slezsko v dějinách, s. 125.
42 Por. WIHODA, M.: Přemyslovská expanze, s. 34n.; KOUŘIL, P. – PRIX, D. – WIHODA, M.: Hrady, s. 414n. 
Podobnie JIRáSEK, Z. a kol.: Slezsko v dějinách, s. 178.
43 WIHODA, M.: Přemyslovská expanze, s. 39n.
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w ręce biskupa ołomunieckiego. Pewne zdziwienie, części przynajmniej badaczy, bu-
dziło pojawienie się sporów dopiero w latach 20. XIII w., także bierność poprzedników 
wrocławskiego biskupa Wawrzyńca, jak również bierność władców śląskich w tej spra-
wie. Zwracano też uwagę na poprawne kontakty między biskupami wrocławskim Waw-
rzyńcem a ołomunieckim Robertem, tyle, że odnieść je można raczej tylko do samego 
początku lat 20. XIII w.44. Obu biskupów spotykamy razem w dobrej chyba jeszcze ko-
mitywie 2 lipca 122145. Natomiast pobyty archidiakona ołomunieckiego Radosława we 
Wrocławiu u biskupa Wawrzyńca w 1223 r.46 i 1227 r.47 wcale nie muszą świadczyć o do-
brych wówczas stosunkach między oboma biskupami, a jak zauważył M. Wihoda, wiązać 
je raczej należy z rokowaniami w sprawie zażegnania sporów.

Pierwszy ze wspomnianych dokumentów, wydany przez papieża Honoriusza III 
27 stycz nia 1224 r., jednoznacznie wskazuje na przyczyny tych sporów. W dokumencie 
tym jest mowa o zajęciu i to per violentiam, przez niedawno zmarłego margrabiego mo-
rawskiego Władysława Henryka possessiones quasdam ecclesiae sue, in quibus aurifo-
dinae consistunt, czyli majątku biskupa wrocławskiego, w którym znajdowały się kopal-
nie złota48. Zajęcie tego majątku musiało nastąpić przed końcem 1222 r., kiedy to zmarł 
wspomniany margrabia. Przypomnijmy, że dobre raczej stosunki między biskupami 
wrocławskim i ołomunieckim poświadczone są ostatni raz w połowie roku 1221.

Papież we wspomnianym piśmie z 27 stycznia 1224 r. zwracał się do króla czeskiego, by 
ten spowodował oddanie biskupowi wrocławskiemu złotodajnych terenów wraz z utra-
conymi zyskami, wspominając przy tym, że do doprowadzenia do zwrotu zajętych tere-
nów, pod rygorem kar kościelnych, wyznaczeni byli już wcześniej biskup krakowski, opat 
Jędrzejowa i scholastyk lubuski, krakowski i gnieźnieński. O jakie to złotonośne tereny 
chodziło, nie wiemy. Niedostatek współczesnych źródeł nie pozwala na ścisłą ich lokali-
zację. Złotonośne, czy w ogóle kruszconośne tereny mogły znajdować się w różnych miej-
scach w rejonie Jesionków. Lokalizowane były np. w okolicach Zuckmantla. To te tereny, 
czyli Zuckmantel z okolicą, zdaniem niemieckiego badacza J. Pfitznera mieli w począt-
kach lat 20. XIII w. utracić biskupi wrocławscy49. Zdecydowanie zaprzeczał temu jednak 
W. Latzke, twierdząc, że Zuckmantel w tym czasie, czyli w początkach XIII w., nie należał 
do biskupa wrocławskiego, pozostając częścią Moraw50. Natomiast R. Zuber wskazywał 
na inne jeszcze określane w późniejszych czasach jako kruszconośne tereny w okolicach 
Frývaldova lub położonych blisko granic Moraw i Śląska Ondřejovic i Mikulova, gdzie po-
świadczone jest wydobywanie kruszców51. Utracone przez biskupa wrocławskiego tereny 
położone były niewątpliwie w rejonie prowadzonej przez niego kolonizacji i stanowiły 
jego własność, a ograniczały się zaś zapewne do niewielkiego obszaru położonego blisko 
morawskiej już wtedy prowincji gołęszyckiej.

44 Por. Tamże, s. 38; KOUŘIL, P. – PRIX, D. – WIHODA, M.: Hrady, s. 418.
45 FRIEDRICH, G. (ed.): CDB II, nr 216, s. 200–203; nr 217, s. 203–205.
46 Tamże, nr 248, s. 240; nr 249, s. 240.
47 Tamże, nr 307, s. 306.
48 Tamże, nr 254, s. 244–245.
49 PFITZNER, Josef: Geschichte der Bergstadt Zuckmantel in Schlesien bis 1742. Zuckmantel 1927, s, 19n.; 
TENŻE: Die älteste Geschichte der Stadt Zuckmantel in Schlesien. ZVGS 58, 1922, s. 3n.
50 LATZKE, W.: Die Besiedlung des Oppalandes, s. 70n.
51 ZUBER, Rudolf: Osidlení Jesenicka do počátku 15. století. Opava 1972, s. 29; Por. też Zlatohorsko včera 
a dnes 1224–1974. Zlaté Hory 1975.
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Trwający kilka lat spór był sporem kościelnym i toczył się przed sądami kościelnymi, 
a biskup wrocławski odwoływał się nawet do papieża. Łącznie powoływane były przy-
najmniej cztery razy komisje52. Początkowo papież wyznaczył specjalną komisję złożoną 
z trzech wyższych dostojników kościelnych z Miśni i Saksonii. Biskupa wrocławskiego 
miał reprezentować jego kapelan Gotfryd53. Jej zadaniem było przesłuchanie stron sporu54. 
Wcześniejsze zaangażowanie wielu duchownych w rozwiązanie sporów poświadcza do-
kument papieża Grzegorz IX z 7 czerwca 1229 r., dla biskupa krakowskiego i prepozytów 
praskiego oraz św. Mikołaja w Krakowie, wymieniający powoływane wcześniej komisje. 
Ze wspomnianego dokumentu. wynika jasno, że ten długi i ostry spór między biskupami 
wrocławskim i ołomunieckim toczył się super limitibus suarum diocesum de Golesisco, 
a więc o granice diecezji55, czyli w sumie o tereny, z których miały być pobierane przez 
biskupów dziesięciny. Wszystko wskazuje zatem, że spór ten był sporem o przynależność 
kościelną zajętych przez Henryka Władysława złotonośnych terenów włączonych do 
prowincji gołęszyckiej, skolonizowanych wcześniej przez biskupa wrocławskiego. Przez 
niego też traktowany był jako spór o granice diecezji. Można też w takim razie zrozu-
mieć brak zainteresowania książąt śląskich sporem o własność biskupią. Łatwo również 
wytłumaczyć brak reakcji poprzedników biskupa Wawrzyńca, bo spór zaistniał dopiero 
zapewne na krótko przed 1222 r., od chwili zajęcia złotonośnych terenów. Najwyraźniej 
z utratą całej prowincji goleszyckiej, zajętej już znacznie wcześniej, usankcjonowaną do-
kumentem Przemysła Otokara I z 1201 r., biskup wrocławski musiał się pogodzić. Nie 
chciał jednak dopuścić do utraty złotonośnych terenów odebranych mu przez Henryka 
Władysława, bo przedstawiały one dla biskupa wrocławskiego znaczną wartość. Poświad-
cza to determinację obu stron, które odwoływały się do różnych instytucji kościelnych56, 
ostatecznie nawet do papieża. Pod hasłem wytyczenie granicy toczył się bowiem spór mię-
dzy biskupami, o zwierzchność nad złotonośnymi terenami.

Dokument z 1229 r. przynosi równocześnie ostatnią informację o sporze. Papież za-
bronił w nim wszelkich dalszych apelacji. Sytuacja w tym rejonie uległa więc stabilizacji. 
Prowincja gołęszycka wraz z nierozpoznanymi bliżej kruszconośnymi terenami zabra-
nymi przed 1222 r. biskupowi wrocławskiemu stała się na trwale częścią Moraw i diecezji 
ołomunieckiej.

Badania ostatniego półwiecza przyniosły wyjaśnienie problemów związanych z pro-
wincją gołęszycką i jej przynależnością do początków XIII w. Jest to zasługą kilku histo-
ryków czeskich, zwłaszcza zaś J. Bakali, ale istotne uzupełnienia wniósł także M. Wihoda. 
Wkład swój mają również czescy archeologowie. Włączenie do Królestwa Czech pro-
wincji gołęszyckiej w ostatniej ćwierci XII w. wydaje się więc być indywidualną i lokalną 
akcją księcia Fryderyka. Do akcji tej, zdaniem M. Wihody, włączył się Przemysł Otokar I 
poprzez wydanie w 1201 r. dokumentu dla biskupa ołomunieckiego, którego celem było 
podkreślenie znaczenia władcy czeskiego na Morawach. Natomiast spory między bisku-
pami z Wrocławia i z Ołomuńca z lat 20. XIII w. należy postrzegać jako spory o granice 

52 Por. LATZKE, W.: Schlesiens Südgrenze, s. 99; FRIEDRICH, G. (ed.): CDB II, nr 292, s. 291–292; nr 293, 
s. 292; nr 307, s. 306; nr 327, s. 332–334.
53 FRIEDRICH, G. (ed.): CDB II, nr 292, s. 291–292.
54 Tamże, nr 293, s. 292.
55 Tamże, nr 327, s. 332–334; SU I, nr 301, s. 224–225.
56 Por. MALECZYńSKI, Karol (ed.): Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, III. Wrocław 1964, nr 341, 
s. 169; nr 342, s. 169.
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prowincji gołęszyckiej, czyli pośrednio także o dziesięciny, w rejonie włączonych do tej 
prowincji przed 1222 r. przez księcia Henryka Władysława złotonośnych, dziś trudnych 
do jednoznacznej lokalizacji terenów. Dokument papieski z 1229 r. ostatecznie potwier-
dzał ówczesny stan faktyczny, czyli przynależność całej prowincji goleszyckiej do Moraw 
i diecezji ołomunieckiej. Wtedy też na tym odcinku granice państwowe i granice diecezji 
zaczęły się pokrywać. Po 1229 r., czyli po wydaniu wspomnianego dokumentu papie-
skiego, nie słychać już nic o problemach granicznych w tym regionie.

Summary

The Issue of Golensizi Province and its State and Church Affiliation  
until the Beginning of the 13th Century in Historiography 
Antoni Barciak

The oldest history of the Silesian-Moravian borderland, especially the region that later 
came to be called Duchy of Troppau was not studied thoroughly for a long time. The insuf-
ficient historical source basis, the possibility of varying interpretations and the unsatisfac-
tory archeological recognition caused that our knowledge about the history of these lands 
in the oldest historical period was very limited and partial. Thanks to the commitment of 
Czech scholars – particularly historians and archeologists who explained the history of 
these lands over 50 years ago, a more complete picture of the past of this region was ob-
tained. The above-mentioned studies of the scholars verified the earlier opinions and inter-
pretations to a great degree.

The occupation of Golensizi Province by the Bohemians which took place in the years 
1179–1182 seems to have been an individual local effort by prince Frederick. Ottokar I of 
Bohemia joined this action by issuing a document in which he granted the tithes from this 
province to the bishop of Olomouc in 1201. In this way, he wanted to emphasize his impor-
tance as a Bohemian ruler. The disputes between the bishops of Wroclaw and Olomouc in 
the second decade of the 13th century were not disputes about the tithes from this province 
but they were rather over the entire border of both dioceses in the gold-bearing lands incor-
porated into Golensizi Province and taken from the bishops of Wroclaw before 1222. A pa-
pal document from 1229, which summarized the course of the dispute, generally confirmed 
the state of affairs that time. Finally, the country frontiers began to coincide with the bor-
ders of the diocese at that time. There is no mention of the border problems in this region 
after 1229, i.e. after the above-named papal document had been issued.


