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slovo úvodem
Tam pod horama, pod vysokýma,
K nebi co zvedly své témě,
Tam žije krása nevykreslená,
Nevyzpívaná, nezpodobená,
Krása té goralské země.
Petr Bezruč – Slezské písně

Napsat dějiny Slezska rozhodně není snadná úloha, a to ani pro odborníka.
Tato slova platí především pro českého autora. Obzvláště v českém prostředí
není známý komplikovaný historický vývoj tohoto svébytného středoevropského regionu. Jeho význam je díky tomu naprosto podceňován a přehlížen.
V současné době existují především médii zažité stereotypní pohledy na
Slezsko jako na malou část severní Moravy či nevlídnou průmyslovou oblast
Ostravska. Dokonce i zeměpisný pojem širšího Ostravska vznikl až v druhé
polovině 19. století a není adekvátní celému slezskému prostoru. Podobně
tomu je i v případě Těšínského Slezska nebo českého Slezska (dříve rakouského Slezska). Tyto termíny označují malé regiony, které vznikly až po válkách o rakouské dědictví. Ale ani tato schematická zjednodušení neodpovídají skutečnosti a historické realitě.
Četné důvody a mnohá nepochopení mne dovedly k myšlence napsat několik esejů, které jsem původně přednesl při různých příležitostech posluchačům vysokých škol, učitelům dějepisu a zájemcům o minulost „Bezručova
kraje“. Zjistil jsem, že i studenti historických věd se špatně orientují v základních faktech a někdy doslova tápou v odborných termínech. Mnozí z nich díky
této neznalosti jen velmi těžce rozumí zahraničním textům a nechápou řeč
původních dokumentů. Studium historie je pro ně rázem příliš namáhavé,
složité a v současné době ohromného množství informací i zdlouhavé. Především pro ně jsem se rozhodl napsat knihu v populárně vědném stylu, která
nese název „Slezsko – neznámá země Koruny české.“
Cílem této publikace je pomoci zvídavým zájemcům k pochopení středoevropské historie a k poznání skutečného významu Slezska. Území, které mělo
dlouhá staletí řadu společných událostí s Čechami a Moravou, ale které mělo
i jiné osudy. V současnosti nám tuto historickou územní provázanost připomínají už jen erby se slezskou orlicí. Najdeme je jak na památkách, tak i na
současném státním znaku České republiky.
 

Vratislav. Wrocław. Breslau. Hlavní město Slezska, důležité hospodářské a obchodní centrum, místo
četných sněmů slezských knížat a stavů. Pohled na náměstí.

Ve Slezsku či v Kladsku se může turista často setkávat se sochami sv. Jana
Nepomuckého, sv. Václava, sv. Vojtěcha a v neposlední řadě s obrazy těšínského rodáka sv. Jana Sarkandra. Jinou vzpomínkou na soužití obyvatel těchto
historických zemí mohou být slavné české osobnosti, které se narodily, žily,
pracovaly a studovaly v prostředí slezských měst. Namátkou bych připomenul Jana Evangelistu Purkyně, Františka Ladislava Čelakovského, Bohuslava
Balbína, Jana Jesenského Jessenia, Leopolda Jana Šeršníka, Jiřího Třanovského, Karla staršího ze Žerotína, Petra Bezruče nebo Jošta z Rožmberka. Také
hlavní slezské město Vratislav – polsky Wrocław, dříve německy Breslau, nese
podle tradice jméno českého knížete Vratislava, který na počátku 10. století
pochopil strategický význam ostrovního slovanského hradiště na řece Odře
a upevnil si zde mocenské pozice.
Už na konci 19. století si při jedné ze svých cest po Slezsku upřímně posteskl
český vlastenec František Sláma, že je v českém prostředí naléhavě potřebná
kniha o slezské minulosti, protože by „utužovala povědomí jednoty svazku českých zemí“. Když odjížděl z hlavního slezského města, které tehdy náleželo
do sféry moci německého císaře a které už tehdy bylo větší než Praha, pateticky si do sešitu poznamenal tato slova: „Takže krásná Vratislavi, hlavo ztraceného Slezska, dcero slavných králů, s bohem buď! Nešťastnou válkou odcizena byla
jsi domu otcovskému, který tě odchoval a pro nějž snad na vždy jsi ztracena. Českého
lva dostala jsi do znaku, a toho vedle slezské orlice zachovala jsi co věno otcovské na
památku dob minulých. Původní tvé jméno slovanské jako dcery, vydavší se z domu
10

Vratislav – radnice: Svídnická hospoda. Svídnický sklep dostal již ve středověku název podle nejlepšího piva v zemi. Svídnické pivo mělo totiž zvláštní pivní právo, týkající se prodeje
přímo v centru hlavního města Slezska. V 19. století umístil při renovaci budovy Christian Behrens nad vchodem hospody žertovnou scénu. Plastiku tvoří opilý muž (údajně čeledín) se džbánem dobrého moku a s pohárem v druhé ruce. Proti
vrávorající postavě stojí vzteklá žena (mistrová), sahající po
dřeváku.

otcovského, padlo v zapomenutí, ale ve znaku tvém
pod lvem českým jako na výbavě nevěsty prozrazuje
velké W původ tvůj slovanský. Původ ten a stoletý
život rodinný, jejž jsi pod lvem naším s námi prožila, činí tě nám vždy milou, ač jsi se nám již stala
cizí, přivyknuvši náruči nepřátelského nám tvého
manžela. Vzkvétej dále a až někdy příznivější nastanou doby Slovanstvu, pohledni do znaku svého na
našeho lva!“ Samozřejmě, že dnes nesdílíme takové romantické nadšení a vlastenecké zaujetí
tohoto buditele, ale s určitostí musíme vyjádřit
respekt k jeho zájmu o slezskou minulost, dějepisectví, vlastivědu a místopis.
Slezsko je zemí tisícileté kultury, v níž se svérázným způsobem přelévaly a promíchaly vlivy
německé, polské, české a židovské. Jeho dějiny
se odehrávaly v několika státních útvarech, ale
ani tímto rámcem se zcela nevyčerpávají slezská specifika. Žádná populárně vědná práce
nemůže překročit hranice zpracování několikasvazkových vědeckých syntéz. To je případ

Vratislav. Socha sv. Václava na
západním průčelí hlavního portálu katedrály sv. Jana Křtitele.
Figury a fragmenty sochařské výzdoby pochází z období let 1350–
1360.

Vratislav. Barokní sousoší:
sv. Jan Nepomucký před kostelem sv. Kříže na Tumském ostrově. Svatojánská tradice patřila
ve Slezsku k nejoblíbenějším uměleckým námětům a světcovo zobrazování převyšovalo ikonografii
i ostatních českých patronů v tomto kulturním prostředí.
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Jablunkov – stříbrný knoflík.
Repunc 1806–1807.

Těšínsko, selská usedlost u Havířova na počátku 70. let 20. století.

i této knihy, která je zaměřena na politický vývoj s ohledem na náboženské a kulturní jevy. Vyprávění o slezské minulosti a česko-slezských vztazích
jsem se rozhodl symbolicky ukončit rokem 1740, kdy zahájil pruský panovník
Fridrich Veliký válku proti vojskům Marie Terezie a kdy země Koruny české
záhy přišly o tolik strategicky významné území, o svou „perlu“. Většina Slezska s Kladskem byla od českých zemí odtržena. Lidé na obou stranách hranic
postupně ztráceli osobní vzpomínky na vzájemné soužití.
Cílem této knihy je snaha o osvětlení mnohých vývojových tendencí jak uvnitř země, tak i v kontextu českého státu, který nesl ve středověku a v raném
novověku latinský název Corona regni Bohemiae. Zde žili lidé tří srdcí, jak
vyjádřil národnostní strukturu své rodné vlasti známý romantický básník
Josef Eichendorff. Země, nad níž se majestátně zdvíhá posvátná hora Slenza
a v jejímž středu protéká řeka Odra, má ve svých dějinách bohatýry, skvělá
města, pevné hrady, nádherné církevní stavby, pozoruhodné umělecké
skvosty, bohaté lidové tradice a štědrou přírodu. Starý kronikář ji přirovnával
ke smaragdu, který s různou intenzitou vyzařuje zajímavé barvy. Vlastenecký
spisovatel František Sokol Tůma se o ní zase vyjadřoval jako o „zapomínané
a nešťastné zemi“. Bezpochyby se jedná o třetí korunní zemi, o třetí vzácný
kámen, skvost, který byl už Karlem IV. zasazen do české koruny a na který
bychom nikdy neměli zapomenout.
Kniha je autorovou hlubokou poklonou krajině, která mu díky zajímavé
minulosti, přírodním krásám a kulturním památkám přirostla k srdci. Slezsko
není jenom průmyslově zdevastovaný region, jakým je například Ostravsko
a okolí Katovic, je to rovněž civilizované prostředí plné nepřeberného bohatství lidských osobností, uměleckých a vědeckých úspěchů, různých národ12

Choltice na Opavsku. Dřevěný
otočný větrný mlýn.
Havířov, Kotulova dřevěnka, interiér jizby. Celkový pohled.
Ukázka původní slezské zástavby prezentuje životní úroveň
středně zámožného chalupníka z 18. století.

ností i náboženství, v neposlední řadě barvitých
událostí takřka mezinárodního významu. Tato
svébytná země má fascinující historii, o kterou bych se rád se čtenáři v následujících stránkách podělil.
V několika kapitolách jsem se snažil upozornit
na mnohé české aspekty, které jsou v německých
a polských publikacích přehlíženy nebo nevyhovovaly různým politickým vládám. Samozřejmě,
že na tak malém prostoru se nedalo postihnout
vše, takže ti, kteří se zajímají o speciální témata,
naleznou v závěru publikace odkazy na další literaturu a edice archivních pramenů.

Karviná. Fryštát. Honosný empírový zámek Larisch-Mönnichů
byl vybudován na místě knížecího
sídla těšínských Piastovců.
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Nutno podotknout, že kniha je jakýmsi úvodem do studia slezských dějin
a jen díky pochopení nakladatele a vedení Univerzity v Hradci Králové je
určena především jako učební pomůcka širokému okruhu studentů historických oborů. Jednotlivé kapitoly jsou bohatě provázeny ilustračními kresbami,
fotografiemi, reprodukcemi archivního materiálu, tabulkami a mapami. Je
možné, že některé obrazové přílohy zavedou čtenáře slezských dějin k dosud
přehlíženým církevním a světským památkám. Věřím, že bohatá ikonografie
třeba vzbudí i větší zájem o studium historie vedlejších zemí Koruny české
nebo o dějiny středoevropských vztahů a povede k hlubšímu studiu archivních pramenů.
Je mou milou povinností poděkovat všem domácím a zahraničním přátelům, kteří stáli u zrodu textu a kteří mě povzbuzovali a inspirovali k další
14

Ostrava. Kunčičky. Areál jámy Alexander, postavený podle
jednotného urbanistického konceptu z konce 19. století.
Ostrava. Polská Ostrava. Slezská Ostrava. Areál dolu Trojice z roku 1913.

činnosti. Nemenší dík patří pracovníkům institucí, kteří mi pomáhali při vyhledávání starých
tisků a archiválií nebo kteří mi bezúplatně
poskytli fotografie, staré pohlednice, grafické
listy a další materiál ze svých fondů a soukromých sbírek. Bez nich by nebyla kniha tak kvalitní. Ale celkový výsledek nechť posoudí sami
čtenáři.
doc. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
v Praze 20. října 2006

Vratislav. Breslau. Detail z leteckého snímkování centra Vratislavi po bombardování na konci
druhé světové války.
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prolog aneb historická země
uprostřed evropy se představuje
Slezsko – polsky Śląsk, německy Schlesien, latinsky Silesia – je významnou historickou zemí ve střední Evropě, která se v současnosti nachází na území Polska a z menší části také na území České republiky. Až do konce druhé světové války byla velká část Slezska součástí Německa. V minulosti se Slezsko,
které bylo klíčem k ovládnutí a kontrole obchodu na řece Odře, stalo objektem
zájmu jak polských a českých panovníků, tak později i pruské hohenzollernské
a rakouské habsburské velmocenské politiky. O bohatství území nelze pochybovat. Strategicky významná historická a zajímavá středoevropská země sousedila s Polskem, Uhrami, Braniborskem, Moravou, Čechami a obojí Lužicí.
A tito sousedé určovali vzájemné politické, náboženské, kulturní a hospodářské vztahy. Někteří polští historikové podobně jako císař Josef II. srovnávali
Slezsko s Alsaskem a Lotrinskem a geografickou důležitost řeky Odry zase
s Rýnem. Němečtí badatelé přiřkli slezskému území historickou roli mostu
1)
mezi karpatskou oblastí a říšským územím.
Odra byla vždy matkou všech slezských vodních toků. Pro domácí obyvatelstvo znamenala zdroj obživy a důležitou tepnu, která udávala rytmus
života v zemi. Stala se hlavním obchodním tahem a tam, kde nebyla dostatečně široká a hluboká, přinášela určitá rizika. V těchto nebezpečných místech
nejen mohla ztroskotat plavidla, ale i zde permanentně docházelo k pokusům
o vojenské proniknutí do země.2) Poodří bylo častým místem vzájemného střetání německého a slovanského etnika, civilizačních okruhů, ekonomických
tendencí a v neposlední řadě velmocenských snah. Procházely zde hlavní trasy
mezi východní a západní Evropou, mezi Pobaltím a Středozemním mořem,
které sbližovaly Slezsko nejen s okolními zeměmi, ale také se vzdálenými
a vyspělými oblastmi evropského kontinentu.
Slezsko jako zajímavý historicko-geografický útvar leží na horní a střední
Odře, podél které jsou úrodné nížiny (např. Oderská nížina, Osoblažská nížina aj.), sousedící s pahorkatinami (např. Opavská pahorkatina, náležící do
východních Sudet).3)Mezi těmito přírodními útvary se také nachází četná
snížená místa tzv. brány, kudy procházely nejstarší obchodní komunikace.
Nejznámější z nich byla Moravská brána na území České republiky. V Polsku je to například na východě Slezska Krakovská brána nebo na severozápadě Horního Slezska Krapkovická brána, která vede do Slezské kotliny. Pro
západní část Slezska je charakteristická zase Lužická brána.
16

Plán opevnění – Šance v Jablunkovském průsmyku na těšínsko-hornouherské hranici s pohledem na rezidenční sídlo těšínských Piastovců z 18. století.

Slezsko, svým původem polské území,
nikdy netvořilo zeměpisně tak uzavřený celek
jako Čechy, které obklopuje věnec hor, nebo
Kladsko, které obklopují Soví hory, Rychlebské hory a další horopisné celky, oddělující
výrazně Kladskou kotlinu od Čech, Moravy
a Slezska. Na jihu Slezsko vroubí mohutná
horská pásma, a to především Jizerské hory,
Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy,
jež krajinu přirozeně chránily před nepřátelskými vpády a vytvářely přirozenou zemskou hranici. Z hlediska komunikačního
spojení pak měly význam průsmyky, z nich
uveďme např. Vartský průsmyk (Bardo) na
Kladské stezce nebo Jablunkovský průsmyk
v Beskydech na Měděné cestě z Horních Uher
(dnešního Slovenska) do Těšínska. Na severu
zůstávalo Slezsko nejméně geograficky chráněné, a proto bylo nesmírně závislé na svých
sousedech. Celkovou konfiguraci terénu na
slezsko-polském pomezí dříve dokreslovaly
husté lesy a síť řek. Zeměpisné, přírodní, klimatické a historické jevy přinášely pro zemi
jak pohnuté osudy a negativní vlivy silnějších sousedů, tak i celou řadu pozitivních
výsledků a výhod, a to v ekonomickém, sociálním, náboženském a v neposlední řadě kulturním ohledu.4)

Jablunkov. Pohled na valašské
stavení. Litografie z 19. století.

Krakonoš. Detail z Helwigowy
mapy, která nese nejstarší grafický záznam pověsti o Duchu
Hor – Rýbrcoulovi z roku 1561.

Slenza. Góra Ślęża u Sobótki.
Zobtenberg. Pohled z 18. století
na památnou horu, od které se
odvozuje původ jména Slezska
a která se majestátně pne ve středu země.
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současné území slezska

Původ názvu země
Vyvodit a objasnit původ názvu Slezska se snaží
řada vědeckých hypotéz. Němečtí badatelé se
pokoušeli odvodit jméno země od germánského kmene Silingů (vedle slova Silingen srovnej
latinské podoby slova Slezsko – Silesia, Silensis
apod.), o nichž psali ve svých dílech už antičtí
autoři. Podle nich žili právě vandalští Silingové
v hlubokém žlebu, jehož středem se vinula řeka
Odra. Odpůrci této teorie se pokusili vysvětlit pojmenování Slezsko podle posvátné hory
Slenzy (polsky Ślęża, německy Zobtenberg, latinsky v pramenech jako „mons Silensi, mons Silencii, nebo Zlenz “), nazývané také podle městečka
Soboty – polsky Sobótky, německy Zobten. Existují však odborné lingvistické hypotézy dokázat odvozenost Slezanů (v nejstarších dokumentech: Sleenzane, Zlasane) a slovo Slezsko
od slovanského výrazu „ślęg“ (ślęgać, śleganina
apod.), což znamená nepohoda, vlhkost, deštivé počasí. Právě tyto původní slovní výrazy
mohly dát zeměpisné názvy oné magické hoře
v zamlžené krajině, kde je velké vlhko. Na úpatí
Slenzy jsou mokřiny s protékající říčkou Slenzou (polsky Ślęza a německy Lohe), která zleva
u města Vratislavi ústí do řeky Odry. A právě
tato říčka dala jméno i tamnímu kmenu Slezanů, od nichž se rozšiřuje pojmenování nejen pro území širšího Vratislavska, nýbrž také
pro území celého středního a horního Poodří.
I když poslední studia naznačují, že název Slezsko asi pochází od říčky Slenzy, existuje reálná
domněnka, že toto slovo nemá ani slovanský
a ani germánský původ, nýbrž vychází ze star5)
šího indoevropského základu.

První písemné zprávy
a teritoriální rozdělení

Gotická plastika znaku olešnických Piastovců. Věž z jižního obvodu původního hradu v Olešnici. Znak pochází asi z roku
1380 a byl vytvořen umělcem
z okruhu tvůrců náhrobku knížete
Jindřicha II. Zbožného.

Vratislav. Velkolepá katedrála
sv. Jana Křtitele, stav z 19. století. Západní část chrámu ještě
bez novogotického zakončení věží.

Spolehlivé písemné zprávy o Slezsku máme až
z doby, kdy v tamním prostoru sídlily slovanské kmeny. O nich se dočteme v rukopise tzv.
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Kladsko. Pohled z gotického mostu na františkánský kostel.
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Kladsko. Pohled na zaklenutí gotického mostu, který je jistou analogií pražského Karlova mostu.

Geografa Bavorského z doby před rokem 844,
který spíše známe pod latinským názvem Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem
plagam Danubii. V tomto popisu území severně
od Dunaje a na východ od říše Franků jsou zaznamenány také první informace o kmenech
a jejich branné organizaci v Poodří a jeho okolí.
Podle těchto údajů se v západní části Slezska
mezi Hlohovem a Krosnem nacházeli Dědošané
(Dadosesani), kteří na jihu sousedili s Bobřany
(Bobarane), sídlící na řece Bobře. Někde mezi těmito kmeny žili Třebované (Trebouane), ale jejich
lokalizace není zcela jistá. Na východ od těchto kmenů sídlili Slezané (Sleenzane), kteří byli
nejmocnější a zaujímali rozsáhlé území mezi
Sovími horami a severní slezskou hranicí v okolí Milíče. Jejich centrem bylo již zmiňované posvátné místo Slovanů – hora Slenza a dnešní
oblast v okolí Vratislavi.6) Tito Slezané sehráli
obdobnou úlohu v raně středověkém integračním procesu uvnitř země jako v Čechách kmen
Čechů. Na území dnešního Horního Slezska se
rozkládala moc Opolanů (Opolini), jejichž jižním
sousedem byl kmen Holasiců (Golensizi), a snad
záhadné etnikum „Lupiglaa“, žijící podle některých badatelů v okolí dnešních Hlubčic.7)
Tehdejší krajina byla hustě porostlá lesy, které vedle vodních toků tvořily přirozené hranice.

Lemberk. Lwówek Śląski. Löwenberg. Pohled z jihovýchodu na gotickou část radnice z roku 1480.

Frankenštejn. Ząbkowice Śląskie.
Frankenstein. Neogotická radnice, vybudovaná podle vratislavského projektanta Alexise Langera
na místě požárem zpustošeného
renesančního objektu.
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území v celém jeho rozsahu (asi 40 000 km2),
které se ve středověku přibližně překrývalo s rozsahem vratislavské diecéze, tj. od Krosna a řeky
Lužické Nisy na západě po Těšínsko a karpatské
výběžky na východě, musíme až do pozdního
středověku důsledně odlišovat nejen širší Opolsko (východní část země od preseky) od vlastního Slezska (západní část od preseky), ale také
slezská knížata od opolských vládců tamních
údělů, a to včetně východních oblastí Bytomska a Osvětimska, jež až do roku 1179 náležela
8)
k Malopolsku (Krakovsku). Ke Slezsku částečně počítáme i širší Opavsko s Krnovskem
a Hlubčickem, protože jeho excentrická poloha
a dynastické zájmy knížat ho stále více připou9)
távaly k blízkému Poodří. Naopak nepokládáme za typické slezské území Kladsko, které
se až do slezských válek (1740–1763) vyznačovalo většími kulturními, náboženskými, správními a etnickými vazbami k českému prostředí
a teprve za pruské vlády bylo správně přičleněno ke Slezsku.10)
Už po smrti knížete Boleslava I. Vysokého
8. prosince 1201 došlo mezi jeho znesvářenými
potomky k dohodě o rozdělení Slezska.11) Od
té doby, jak jsme již výše uvedli, se jen knížata
z dolnoslezské a vratislavské (střední) oblasti
pokládala za slezská, kdežto suveréni z piastovského rodu na jihovýchod od Vratislavi se označovali za „opolské vévody“. Slezští Piastovci si tak
teritorium rozdělili na „ducatus Zlesie“, Slezsko

Scultetova mapa Slezska. Mapa z první poloviny 17. století, na které nechybí heraldický symbol
země – slezská orlice s perizoniem na prsou.

Uvnitř středověkého Slezska se nacházel hluboký pohraniční hvozd, tzv. preseka (l. preseca, p. Przesieka Śląska), která už od 8. století rozdělila zemi na dva
významné autonomní celky. Jedním z nich bylo vlastní Slezsko (dolní a střední
část historického území) a druhým teritoriem bylo Opolsko, které se stalo základem pozdějšího Horního Slezska. Hvozd, oddělující Slezsko od Opolska, se
rozkládal od pravého břehu Kladské Nisy (p. Nysa Kłodzka) až k jejímu ústí do
Odry. Dále pokračoval podél řeky Štobravy (p. Stobrawy), ústící z pravé strany
do Odry nad dnešním městem Břehem. I když chápeme pod pojmem Slezsko
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Prudník

Hlucholazy

Kladsko

Valdenberk

Hiršperk

Nové Město pod Smrkem

Těšín. Cieszyn. Studánka Tří bratří, celkový pohled na neogotický
altán z roku 1860 v historické části města (na dnešním polském
území).

Detail studny, připomínající slavnou pověst o ztracených knížecích synech. Těšek, Lešek a Bolek
se po dlouhém putování neprostupnými hvozdy sešli u zdejšího
pramene a na památku svého
potěšení založili hrad a město,
které pojmenovali Těšín.
Sudetské pohoří. Sudety. Pohoří
od kaňonu Labe až po Moravskou
bránu tvoří přirozenou hranici
mezi Slezskem a českými zeměmi. Jedná se o Lužický hřbet,
Jizerské hory, Krkonoše a další
horopisné celky. Pohled na hřebeny pohraničního pohoří z Dolního Slezska.
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Latinská pergamenová listina vydaná v Brně 19. července 1318 opavským přemyslovským knížetem
Mikulášem II., potvrzující stavům opavského knížectví všechna privilegia, která obdrželi od českých
králů.

v užším slova smyslu, a na „ducatus Opolie“ v širším slova smyslu. Politicky
a hospodářsky významné Horní Slezsko vykrystalizovalo až po husitských
válkách a před jeho dezintegrací se o něm hovořilo spíše jako o Opolsku.
V polské literatuře se pro území nejčastěji používá názvu „Opolszczyzna“
nebo „Śląsk Opolski“. Územní tříštění Opolska v širším slova smyslu dále
pokračovalo. Vznik jednotlivých linií opolských Piastovců však vedl k vytvoření menších knížectví: Těšínska, Ratibořska, Bytomska, Kozelska, Osvětimska, Tošecka, Střelecka, Zátorska a Falkenberska (Němodlínska). Z původního středověkého Opolska zůstalo jen opolské knížectví – Opolsko v užším
slova smyslu, které mělo rozsah asi 7 156 km2 a které tvořilo území v blízkosti
rezidenčního piastovského sídla na Odře. Naopak integrační proces země
byl zahájen až za krále Matyáše Korvína, který celé slezské území rozdělil
na dva základní celky, a to na „Silesia Superioris et Silesia Inferioris“. Ponejprv se v pramenech objevuje termín Horní Slezsko v roce 1478 a v této sou24

vislosti se zase pro samotné Slezsko přijal geografický název Dolní Slezsko.12)
Vratislavsko představovalo jeden z nejdůležitějších územních celků, který vznikl v Poodří
dědickým dělením Piastovců. K nejrozsáhlejším knížectvím v severozápadní části Dolního
Slezska zase po jistou dobu patřilo Hlohovsko,
13)
a to i s velkou částí velkopolského území.
Na počátku 14. století si však slezští piastovští sourozenci rozdělili dědictví na Hlohovsko
(v užším slova smyslu), Olešnicko, Stínavsko
a Zaháňsko, což svědčí o jejich slábnoucí moci
a politické prestiži. V centru pozornosti okolních panovnických dvorů byli také někteří
mocní příslušníci lehnicko-břežských knížat
a jejich blízcí příbuzní z minsterberské, javorské a zejména svídnické linie Piastovců. Jejich
úděly, sousedící nejen s centrální vratislavskou
oblastí, ale také s Velkopolskem, Braniborskem
a Lužicí, sehrávaly vojensko-strategickou úlohu
rovněž v expanzivních plánech českých přemyslovských a lucemburských králů. A právě těmto
tendencím se odvážná knížata Jindřich V. Hlohovský, řečený Železný († 1369), a Boleslav II.
Svídnický, řečený Malý († 1368), dokázala po14)
stavit.
Jiným nevyřešeným státoprávním problémem
se stala otázka příslušnosti Opavska k Hornímu Slezsku. Samotní opavští stavové často
oportunisticky lavírovali mezi Moravou a Slezskem. Šlechta hledala soudní naučení pravidelně
u panského soudu na Moravě, kde rovněž vlastnila statky. V politickém, ekonomickém a později i v náboženském ohledu se opavští měšťané přikláněli k slezskému prostředí. Po dobu
své existence jednala obdobně i přemyslovská
knížata, která spravovala vedle Krnovska, Hlubčicka a Opavska také slezská knížectví. Zájmy
opavsko-ratibořské linie Přemyslovců jednoznačně směřovaly na slezskou politickou scénu.
Jejich postoje byly ovlivňovány vzájemnými příbuzenskými svazky s Piastovci. V námi sledovaném období musíme v duchu dobové stavovské mentality termíny Opavsko a Horní Slezsko

Vratislav. Gotický tympanon severního vchodu farního kostela
sv. Kříže na Tumském ostrově.
Na reliéfu je zobrazen klečící fundátor – vratislavský kníže Jindřich IV. Spravedlivý se svou
manželkou Matyldou Braniborskou.

Vratislav. Západní portál katedrály sv. Jana Křtitele.
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Opolí. Opole. Oppeln. Půdorys nynější trojlodní katedrály,
dříve farního kostela sv. Kříže.

Nisa. Nysa. Neisse. Gotický kostel sv. Jakuba a sv. Anežky, zvaný jako „Niská katedrála“. V severozápadním nároží trojlodní církevní stavby se rovněž nachází nedokončená gotická stavba zvonice.

důsledně odlišovat. Krnovské knížectví bylo trvale připojeno ke Slezsku až na
počátku 16. století Hohenzollerny a opavské knížectví po vleklém státoprávním sporu definitivně za třicetileté války, kdy se v zemi prosadila lichtenštejnská knížata. Teprve od té doby lze hovořit o příslušnících opavské stavovské
15)
obce jako o Slezanech v plném slova smyslu.

Slezská církevní provincie
Rozsáhlou škálu územně-správních komplikací Slezska ještě nepříznivě
doplňovala otázka církevněprávních kompetencí. Velmi důležitým pilířem
celého historického regionu byla až do raného novověku katolická církev
a její hierarchie, což bylo i po husitských bouřích anomálií v zemích Koruny
české. Vratislavská kapitula byla těsným spojencem papežské moci a přes
její autonomii a německy mluvící celebrity zde byl ještě patrný vliv polského kléru, a to jak z Krakova, tak i z Hnězdna. Původní území celého vratislavského biskupství se zase podle polských kronik nazývalo „sacra Silencii provincia“.16)
26

Vratislavské biskupství vzniklo v souvislosti
se zřízením hnězdenské arcidiecéze a původně politicky patřilo piastovskému Polsku. Ani lucemburským panovníkům se nepodařilo tuto
diecézi podřídit pražskému metropolitovi. V rovině státní ideologie a církevní politiky se polský král nikdy vratislavského biskupství nezřekl. Ještě do roku 1732 byli slezští biskupové
sufragány staropolské církevní provincie. Vratislavská diecéze jako jurisdikční obvod, který
územně vymezila apoštolská stolice, přesně nekopírovala politicko-správní hranice Slezska.
Hornoslezské děkanáty, bytomský a pštinský,
zase náležely do sféry vlivu krakovského biskupa.17) Na moravsko-slezském pomezí připadla
církevní pravomoc olomouckému biskupovi,
který mocensky a administrativně mohl zasahovat v knížectví opavském, krnovském a v neposlední řadě v moravských enklávách, odedávna
18)
správně patřících k přerovskému kraji.
Rozlehlá slezská církevní provincie byla rozdělena do čtyř nestejně velkých archidiakonátních obvodů – vratislavského, hlohovského, lehnického a opolského, které se členily do komisariátů (celkem deset), a v neposlední řadě zde
působily děkanáty. Vratislavská diecéze si podržela podobně jako olomoucká kapitula právo
svobodné volby biskupů, ale světský tlak panovnického rodu nepolevil ani zde. Centrem katolické církve ve Slezsku byla Vratislav, která byla

Opolí. Gotická katedrála sv. Kříže. V chrámu byly uloženy ostatky
posledního opolského Piastovce –
knížete Jana II. Dobrého.

Vratislav. Půdorys katedrály
sv. Jana Křtitele. Velkoryse pojatá trojlodní stavba s věncem
jedenadvaceti kaplí.

27 

Frýdberk. Pokus o rekonstrukci hradního sídla, stojícího na
východ od obce, do něhož se vcházelo po mostě přes hluboký
příkop branou.

Žulová. Hrad Frýdberk. Neobvyklý architektonický celek. Starobylá věž hradu slouží jako zvonice
klasicistního kostela a bývalé hradní nádvoří se stalo hřbitovem.

hlavním sídlem dómské kapituly, generálního vikáře a oficiálů pro věci soudní.
Majetkovou a ekonomickou základnou vratislavského metropolity bylo niské
(nisko-grotkovsko-otmuchovské) knížectví, které se v předbělohorské době
stalo místem nejčastějšího pobytu slezského katolického hierarchy. Přenesení
rezidence do Nisy svědčilo na prahu raného novověku o neskrývané nechuti
kapituly vůči vratislavským protestantům. Doplňme ještě na tomto místě, že
kolegiátní kapituly působily i v Opolí, Ratiboři, Nise a v Horním Hlohově. Vratislavský biskup jako zeměpán niského knížectví měl stejná práva a povinnosti
jako ostatní dolnoslezská světská knížata. Až do přelomu 16. a 17. století zasahovali biskupové do zemského vnitropolitického jeviště velmi výrazně, a to
nejčastěji jako vrchní slezští hejtmani nebo jako mluvčí pražského a vídeňského panovníka. Někteří z nich, jako např. biskup Nanker z Oxy (1326–1341),
naopak vedli velmi samostatnou politiku a nesouhlasili s mocenským nátla19)
kem českých králů.
Ani obraz katolických duchovních institucí nebyl ve Slezsku bez zajímavosti. Prosperující města v severní části českého státu povětšinou nabízela
příležitost mnohým řeholním řádům. Síť slezských klášterů byla na konci
jagellonské éry poměrně hustá a pro nezasvěcené takřka nepřehledná. Městské kláštery ve Vratislavi, Břehu, Falkenberku, Hlohově, Lehnici, Nise, Horním Hlohově, Opolí a Ratiboři se staly nejen místem meditace a zbožnosti, ale
také důležitým článkem osvěty a vzdělanosti.20) Základnu v rovině sociálních
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služeb tvořily augustiniánské kláštery v Zaháni
a ve Vratislavi, kterým konkurovali také vratislavští premonstráti, a to v péči o nemocné a postižené.
Silné zastoupení měly rytířské řády. Johanité
pochopitelně působili nejen ve Vratislavi, nýbrž
také v Hrobnikách (p. Grobniki, n. Gröbnig),
Lemberku (p. Lwówek Śląski, n. Löwenberg), Střehomi (p. Strzegom, n. Striegau), Kozlí a v pobělohorské době na Dívčím Hradě (n. Maidelberg)
u Osoblahy, správně však náležící k moravským enklávám ve Slezsku. Svou činnost rozvíjeli také křížovníci s červenou hvězdou ve Vratislavi, v Minsterberku, Svídnici, Lehnici a v Klučborku nebo křížovníci s červeným křížem, např.
ve Frankenštejně a v Ratiboři. Benediktýni měli
svá proboštství ve Středě (p. Środa Śląska, n.
Neumarkt), v Lehnickém Poli (p. Legnickie Pole,
n. Wahlstatt) a expozituru v Orlové na Těšínsku, která měla podřízený vztah k opatovi kláš21)
tera v Týnci u Krakova (p. Tyniec). Cisterciáckou síť tvořily kláštery v Jindřichově (p. Henryków, n. Heinrichau), Křešově (Křesoboru,
p. Krzeszów, n. Grüssau), Jemelíně (p. Jemielnica, n. Himmelwitz) nebo významné opatství
ve Velkých Rudách (p. Rudy Wielkie, n. GrossRauden bei Rybnik). Jedinou slezskou kartouzou byl komplex v Lehnici. Žebravé řády zastupovali minorité (se 17 lokalitami) a dominikáni

Vratislav. Pohled z 19. století na
farní kostel Nejsvětější Panny Marie na Písku, který i dnes vyniká
svou velikostí a nádherou a který založil vratislavský kastelán
Petr Vlast.

 tarožitný cihlový chrám byl
S
součástí kláštera augustiniánských řeholních kanovníků. Stál
na Ostrově Písek, hlavním místě přepravy přes Odru. Se sousedními břehy ho spojovaly nejstarší mosty, zmiňované k roku
1149. Detail vstupního gotického
portálu.
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Dívčí Hrad na Osoblažsku. Maidelberg. Po třicetileté válce
komenda řádu johanitů.

Vratislav. Farní kostel sv. Vojtěcha, založený v roce 1112 a předaný dominikánům v roce 1226. Pohled
od jihozápadu na jednolodní cihlový gotický kostel.

(s 10 lokalitami: např. Těšín, Ratiboř, Opolí). Na periferii zájmu byli augustiniáni-eremité a karmelitáni. Zvláštní postavení si naproti tomu udrželi františkáni, kterým se ve Slezsku od druhé poloviny 15. století říkalo bernardini.
Ti zažili v pohusitském období značný rozkvět, protože do nástupu reformace stoupl počet jejich řeholních domů na sedmadvacet. Své kláštery měli
např. v Opolí, Nise, Vladislavi, Bytomi, Kozlí, Ratiboři nebo v Horním Hlohově. Do vratislavského bernardinského kláštera františkánů-bosáků vstoupil 10. června 1492 známý Korvínův diplomat Filipec. Jiným známým slezským
františkánem byl Mikuláš z Kozlí.
Ženské kláštery ve Slezsku náležely sedmi řádům. Svou aktivitu rozvíjely
benediktýnky v Lehnici a Střehomi, cisterciačky v Třebnici, augustiniánky ve
Vratislavi, premonstrátky v Čarnovasu (p. Czarnowąsy, n. Czarnowanz, později Klosterbrück), dominikánky v Ratiboři a ve Vratislavi, klarisky ve Vratislavi, Hlohově a Střelíně, podobně i magdalenitky ve Šprotavě a v Novém
Hradci (p. Nowogrodziec, n. Naumburg am Queis).22)
Zájmy jednotlivých církevních institucí a organizací byly různé a chování
jejich představitelů se stávalo častým předmětem kritiky ze strany slezské společnosti. Stagnace řádů a protimnišské nálady ve velkých městských aglomeracích svědčily o vleklé náboženské krizi jak v období husitských válek, tak na
počátku 16. století.23) Nad některými slezskými kláštery se schylovalo podobně
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jako v říši k soumraku. V raném novověku začal být problém církevního majetku aktuální
každým dnem a stával se důležitým zdrojem
napětí. Křiklavé případy kléru a jeho neetické
chování však nelze přeceňovat, ani příliš podceňovat. Mnohá čísla nejsou doložena a patrně se
jednalo u protestantských autorů spisování jen
o nadsázku. Na obhajobu klášterů je zapotřebí
uvést i některá pozitiva. Řada slezských klášterů plnila v mikroregionu nadále vzdělávací
a misijní činnost. Některé z nich organizovaly
poutě a slavnosti. Mimořádný ohlas měl třeba
svatoanenský kult, který přivedl nejednoho poutníka na Horu sv. Anny u Opolí (p. Góra Świętej
24)
Anny, n. St. Annaberg).
Husitství nepřerušilo vliv raného humanistického myšlení a jeho italské proudy ve Slezsku tak jako v českých zemích. Slezskou inteligenci přitahovala pražská císařská rezidence
Karla IV., kde na ně jako magnet působil reprezentant panovníkovy kanceláře a zároveň rodák
Jan ze Středy.25) Vratislav ve srovnání s Prahou
žárlivě střežila své pozice a nezůstala v recepci
humanismu zase tak úplně pozadu. Pod správou biskupů si metropole na Odře udržela vysokou prestiž. Tamní kapitula se stala střediskem
slezského humanismu, který dále rozvíjeli příslušníci řeholních řádů. Rozvoj humanistických
studií však zastavil nejen fakt husitských tažení,
ale také neexistence vlastní univerzity. Do té

Náhrobek Jindřicha Lehnického
(† 1398), biskupa v Cambrai.

Náhrobek vratislavského biskupa
Václava Lehnického († 1419).

Náhrobek kněžny Markéty
Tošecké († 1531), klarisky.
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