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KRZYSZTOF FOKT (Uniwersytet Jagielloński) 

Z A G O Z D - TERRA INCOGNITA P O L S K I E J M E D I E W I S T Y K I 

Zagozd1, to średniowieczna kraina, której nazwa niewiele mówi nawet ludziom mieszkającym 
w jej obrębie. Oznacza ona ziemię za gozdem, czyli górskim lasem2- co doskonale zgrywa się z 
położeniem tej ziemi u stóp Gór Izerskich i Łużyckich. Obszar ten, już w polowie XIII wieku, 
został podzielony na ziemię żytawską. uznającą obediencję biskupów praskich, i dekanat 
zawidowski, podlegający Miśni'. Dziś części Zagozdu należą do Czech i Niemiec, jednak 
największa przypadła w 1945 roku Polsce. Niestety, jeśli chodzi o naukowe studia nad swą 
przeszłością, położona z dala od Wrocławia, Drezna i Pragi ziemia zagozdzka, dzieli los innych 
obszarów peryfery jnych, dający się streścić jedny m słowem: zaniedbanie. Niniejszy tekst ma 
krótko ukazać stan badań nad dziejami Zagozdu w polskich naukach historycznych i wskazać 
potencjalnie najciekawsze kierunki przyszłych dociekań. 

Zagozd bywa dziś uwzględniany w polskich publikacjach historycznych (oprócz lokalnych) 
tylko przygodnie. Stan edycji źródłowych dla wczesnego i pełnego średniowiecza jest 
zadowalający, choć przeważają wydawnictwa stare. Dawną ziemię żytawską, obejmująca 
większość Zagozdu. można nawet uznać za uprzywilejowaną w stosunku do innych części 
Górnych Łużyc - dzięki Zittauer Urkundenbuch. spełniającemu współczesne wymagania 
stawiane kodeksom dyplomatycznym4. Nie lepiej wygląda stan badań archeologicznych. Przed 
1945 r. nie prowadzono w Zagoździe wykopalisk większych niż sondażowe5, zresztą efekty 

' Nie Zagość, jak: M. i T. Kaletynowie, Plemienne i wczesnopiastowskie grody na Sląslcu, Wrocław 1969, s. 19; ani 
Zagostjak: A. Wędzki .Zagost. SSS. t. VIII, s. 43-44: G. Ottel .Der Gau Zagost und der mittelalten sehe Landesaujbau 
an oberer Weisse undMandau bis zur Gründung der Stadt Zittau Mitte 15. Jahrhunderts, [w:] Die Besiedlung der 
Neissregion. Urgeschichte- Mittelalter- Neuzeit, Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und Museumvereins, Bd 
22, hrsgb. G. Ottel. V. Dudeck. Zittau 1995. 10-26; L. Tyszkiewicz, Ustrój plemienny i osadnictwo pierwotne 
Euroregionu Nysa we wczesnym średniowieczu, ibidem, s. 43-51. 
1.1. Nalepa, Granice Polski najdawniejszej: prolegomena, 1.1, Rozprawy Wydziału Hi storyczno-filozoficznego PA U, t. 
83. Krakowi 996, s. 11-12. 
1 Geschichte der Oberlausitz. Herrschaß, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, 
red. J. Bahlcke, Leipzig 2001, s. 71-72. 
4 Zittauer Urkundenbuch. Regesien zur Geschichte der Stadt und des Landes Zittau 1234-1437, t. I, ed. J. 
Próchno, Mitteilungen der Zittauer Geschichts - und Museumvereines 19-20:1939 (dalej: ZIJB I). 
5 Podsumowanie stanu badań przedwojennych: R. Müller, Die vor- und frühgeschichtliche Funde und Fundstätten 
der Amthauptmannschaft Zittau. "Neues Lausitzisches Magazin" 103:1927, s. t-43; H. A Schultz, Die vor- und 
frühgeschichthche Besiedlung des Kreises Görlitz, "Jahreshefte der Gesselschaft für Anthropologie", Urgeschichte 
und Volkskunde den Preussischen Oberlausitz. Bd VI, H. 1-2, Görlitz 1939/1940. 
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pracy niemieckich konserwatorów i muzealników nad obszarami dziś polskimi, wciąż nietknięte, 
zalegają magazyny i archiwa Drezna i Görlitz. Zainteresowanie archeologów polskich, obszar 
Zagozdn wzbudził w latach 1959-1966. z powodu zagrożenia niesionego przez rozbudowę 
Kombinatu Górniczo-Energetycznego „Turów" i tworzenie zalewu na rzece Witce w Niedowie. 
Podczas gdy inwestycje prowadzono planowo, wysiłek służb konserwatorskich ograniczył się 
do inspekcji, sondaży i badań powierzchniowych, nieraz ledwo odnotowanych w literaturze6. 
Szczególnie wielką stratą jest nieprzeprowadzenie wykopalisk na grodziskach w Zatoniu, 
Nadrzeczu i Biedrzychowicach7, zwłaszcza, jeśli pamięta się o niezmiernej wadze cięć wałów 
grodzisk dla stratyfikacji znalezisk masowych8. Z drugiej strony, w lalach 1959-1966 grodziska 
Zagozdu zostały zinwentaryzowane9. Najważniejsze osiągnięcia lat późniejszych, to sześć 
sezonów metodycznych wykopalisk na grodzisku nr 1 w Niedowie10, i przeprowadzenie w 
części dawnych ziem zagozdzkich Archeologicznego Zdjęcia Polski, w latach 1983-1988. Nie 
umknęły też uwadze slawistów nazwy wodne i miejscowe regionu, wciąż zaś czekają na głębsze 
studium nazwy polne11. 

W związku z nie najlepszym stanem badań nad dziejami Zagozdu, do dorobku polskiej 
mediewislyki dodają się ostatnio bez szmeru tezy, co najmniej, kontrowersyjne. Należy do nich, 
skądinąd arcyciekawa, koncepcja J. Nalepy, że Zagozd należał do pierwotnego polskiego obszaru 
etnicznego i aż do XIII w. trwały w nim silne wpływy polskie12. Na poparcie swych lez zebrał 
Autor argumenty slawistyczne: dwa toponimy i jeden hydronim z zachowaną samogłoską 
nosową oraz jeden toponim z nagłosowymg oraz grupą -ro-'\ Z danych tych wynika, że w XII-
XIII wieku Niemcy przejęli w Zagoździe nazwy fonetycznie najbardziej przypominające polskie 

5 Podsumowanie stanu badań przedwojennych: R. Müller, Die vor- und frühgeschichtliche Funde und Fundstätten 
der Amthauptmannschaft Zittau, "Neues Lausitzisches Magazin" 103: 1927. s. 1-43; H. A. Schultz, Die vor- und 
frühgeschichtliche Besiedlung des Kreises Görlitz, "Jahreshefte der Gesselschaft für Anthropologie, Urgeschichte 
und Volkskunde den Preussischen Oberlausitz". Bd VI, H. 1-2, Görlitz 1939/1940. 
6 Szczególnie Biuletyn Informacyjny Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo wrocławskie 1959-
1960, Wrocław 1961, s. 144-147. 
7 Oznacza to zniszczenie stanowisk bez pozyskania danych stratygraficznych - oprócz Narzecza, gdzie sondażowy 
wkop wykonał w 1944 r. W. Frenzel. 
8 Cf. .1. Poleski, Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce, "Zeszyty Naukowe 
UJ", Prace Archeologiczne, z. 52, Kraków 1992. s. 77, 95-97; w odniesieniu do omawianych terenów zob. też: 
Informator Archeologiczny, badania 1970 (dalej: InfArch i rok sprawozdawczy), s. 190. 
' Co zaowocowało publikacjami: M. i T. Kaletynowie, J. Lodowski, Grodziska wczesnośredniowieczne województwa 
wrocławskiego, Wrocław 1968; M. i T. Kaletynowie, Plemienne i wczesnopiastowskie grody na Śląsku, Wrocław 
1969. 
10 Sprawozdania: InfArch. 1969, s. 285; InfArch. 1970, s. 189-190; H. Śledzik-Kamińska. Wstępne wyniki badań 
grodziska nr 1 w Niedowie, gmina Zgorzelec, województwo jeleniogórskie w 1986 roku, Wrocław 1986, 
mszpis w zbiorach archiwum Oddziału SOZ we Wrocławiu, delegatura w Jeleniej Górze; eadem. Badania 
wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodziska nr 1 w Niedowie, gm. Zgorzelec, woj. Jeleniogórskie w 
1984 r„ "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne" (dalej: ŚISprArch) 27: 1988, s. 51-54. tabl. XIX-XXIV; 
eadem, Wyniki badań na grodzisku w Niedowie. gm. Zgorzelec, ŚISprArch 30:1988, s. 107-115; eadem. 
Grodzisko wczesnośredniowieczne nr 1 w Niedowie, gm. Zgorzelec. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych 
w 1985 r, ŚISprArch 28: 1989, s. 87-90, tabl. XXXV-XLV. 
11 A. Profous, J. Svoboda. V. Śmilauer. Atistnijmena v Cechach, jejich vznik, püvodni vyznam azmeny, t. I-V, Praha 
1951-1960; F.. Eichler, H. Walther, Ortsnamenbuch der Oberlausitz, t. I: Namenbuch, Deutsch-Slawische 
Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte, Bd 28. Berlin 1975; J. Nalepa, Granice..., ss. 35, 61, 79-
95, tam też dalsze odsyłacze; ujęcie kartograficzne: G. Ottel, Der Gau..., s. 12. 
12 J. Nalepa, Granice..., cz. I, passim; część twierdzeń Autora przypomina zresztą tezy wysuwane już dawniej: 
K. Pieradzka, Historyczny rozwój zachodniej granicy Dolnego Śląska do początku czasów nowożytnych, 
"Przegląd Zachodni", 1948. cz. 2, s. 48-57. 
" J. Nalepa, Granice..., s. 12-21. 
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- nie czeskie i nie górnołużyckie! Moc tych sensacyjnych odkryć zmniejsza jednak ich oparcie 
na brzmieniowych archaizmach, będących słabszą podstawą do wnioskowania o problemach 
etnicznych, niż innowacje. Główna jednak przeszkoda, którą mają do pokonania śmiałe tezy 
Autora, to pytanie, dlaczego mowa mieszkańców Zagozdu do XII/XIII w. bardziej przypominała 
polszczyznę, niż gwary czeskie i milczańskie. Nie da się tego wyjaśnić powiązaniami osadniczymi, 
skoro do dziś Góry Izerskie oddzielają Zagozd od Śląska, pozostawiając przystęp jedynie w 
pobliżu Bramy Łużyckiej14- a jak wyobrazić sobie wspólnotę komunikatywną bez powiązań 
osadniczych? Do przyjęcia byłby wpływ polski z północy15 czy zachodu, przez ziemię zgorzelecką, 
gdyby nie potężna bariera Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej16 oraz słabość osadnictwa 
dorzecza Bobru do XIII w., oraz późne zasiedlenie tych okolic, i to osadnikami niemieckimi17. Do 
tego wszystkiego w XI-XIII w. narodowości słowiańskie dopiero się kształtowały - i to właśnie 
pod wpływem granic państwowych18! Tylko wykazanie długotrwałej przynależności Zagozdu 
do Polski może więc pozwolić pisać o polskiej przynależności etnicznej jego mieszkańców. W 
takim jednak razie pierwszeństwo należy się nie językoznawstwu, lecz historiografii, a tu znów 
brak jasnych świadectw przemawiających za tezami J. Nalepy. Od klęski Mieszka II w 1031 r. 
Zagozd pozostawał przeważnie pod władzą Przemyślidów, rzadziej królów niemieckich i książąt 
Rzeszy19. Powołanie się przez J. Nalepę na zdanie Annalium Veterocellensium, że Konrad 
Wetlin zawładnął ziemiami: usque adNissafluvium20, wynika z nieporozumienia. To, że władza 
margrabiego sięgnęła po Nysę, nie znaczy, że za Nysą była Polska, skoro inne źródła uparcie 
wskazują na przynależność Zagozdu do Czech oraz sięganie doń wpływów margrabiów i 
biskupów Miśni, ale nie książąt polskich21! Równie chwiejny jest drugi filar hipotezy 
przynależności Zagozdu do Polski - przekaz Kroniki Wielkopolskiej o oderwaniu przez Bolesława 
Rogatkę Zgorzelca i Zytawy od Śląska22. Późniejsza, niż zakłada Autor, geneza Kroniki i głuche 
milczenie annalistyki śląskiej skłaniają do sceptycznego traktowania tego przekazu. Trudno 
poza tym, w panowaniu czeskim, znaleźć lukę na dłuższe rządy polskie w Zytawie, które zresztą 
mogły wystąpić najwcześniej w drugiej polowie rządów Henryka Brodatego, gdy byl on liczącym 
się partnerem dla Wacława I. Skoro zaś żadne źródło nie potwierdza wprost polskiego władztwa 
nad Zagozdem po 1031 r., a zarazem są świadectwa darowizn, fundacji i przedsięwzięć 
politycznych władców Czech oraz margrabiów i biskupów Miśni na tym obszarze, wniosek jest 

14 R. Pysiewicz-Jędrusik, A. Pustelnik, B. Konopska, Granice Śląska, Wrocław 1998, ss. 19, 43-44, 46-47. 
Skądinąd przystęp ten do XIII w. dotyczył raczej kupców, niż osadników słowiańskich. 
15 O polskości dolnego dorzecza Nysy Łużyckiej zob. K. Pieradzka, Historyczny rozwój..., s. 58 sqq; R. Lehmann, 
Geschichte der Niederlausitz, "Veröffentlichungen der Berliner Historischer Komission", t. V, Berlin 1963, s. 34; J. 
Nalepa, Granice..., cz. II, passim. 
"W. Bena, Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej, Zgorzelec 1999,ss. 33-48,135-194, passim. 
17 B Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. II, Warszawa 1997, ss. 132-135, 151-155, 192-193, 296-298, tam 
dalsze odsyłacze. 
18 S. Urbańczyk, Ogólne warunki powstawania słowiańskich języków narodowych i literackich we wczesnym 
średniowieczu (na przykładzie polskim) [w;] idem, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968, s. 43-
44; M. Parczewski, Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach: u źródeł rozpadu 
Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, Kraków 1991, s. 58-63. 
" R. Jecht, Die Besitzverhältnisse und die Besitzer der Oberlausitz von 1067-1158, "Neues Lausitzisches Magazin", 
106: 1930, s. 172 sqq. \ 
20 Annales Vetero-Cellenses. ed. J. O. Opel, Mittheilungen der Deutschen Gesellschafft zur Erforschung 
vaterländischer Sprache und Alterthiimer in Leipzig, t. I, z. 2, Leipzig 1874, s. 176. 
11 Codex Diplomatics Lusatiae Superions, t. I, ed. G. Köhler, Görlitz 1856 (dalej: CDLS I), nr 9 (1144), 12(1186), 
24 (1228), 26, 27 (1234), 37, 38 (1241) etc. 
" Kronika Wielkopolska, ed. B. Kürbis, MPH NS, t. VIII, cz. 2; z rzędu źródeł mogących pomóc rozwikłać tę 
zagadkę trzeba wykluczyć kronikę Manliusa: K. Pieradzka, op. cit , s. 54, przyp. 31. 
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prosty: Mieszko II był ostatnim Piastem, który mógł władać całym dorzeczem Nysy Łużyckiej, 
w związku z czym nie może być mowy o polskości tamtejszych mieszkańców, utrzymującej się aż 
do XIII w. Oczywiście nie umniejsza to osiągnięć lingwistycznych studium J. Nalepy - z 
zastrzeżeniem, że lepiej na przyszłość zaniechać wikłania w te kwestie implikacji etnicznych. 

Ciszę wokół Zagozdu pogłębia dość rozpowszechnione mniemanie, że był on ziemią w znacznej 
mierze bezludną23. Twierdzenie to nie da się pogodzić z danymi archeologii: mimo opłakanego 
stanu badań oraz zniszczenia dużego obszaru przez odkrywki i zwałowisko zewnętrzne KWB 
„Turów", w samej tylko polskiej części Zagozdu stwierdzono 16 stanowisk datowanych do 
końca wieku XII, z których połowa to grodziska24. Dwa z nich (Niedów i Sulików) to grodziska 
plemienne (IX - pocz. XI w ), a trzeba do nich dodać kolejne, już w Czechach - na wzniesieniu 
Sedláková Hora, między wsiami Sań i Loućna25. Zapewne niektóre osady otwarte, datowane na 
wczesne średniowiecze, stanowiły zaplecze tych założeń obronnych. Rozbudowane osadnictwo 
Zagozdu poświadczają też słowiańskie etymologie wielu tutejszych nazw miejscowych26. Skąd 
więc pomysł, że Zagozd był ziemią bezludną? Jako dowód przytaczany bywa brak w źródłach 
nazwy mieszkającego w nim plemienia27. Przy szczupłości bazy źródłowej dla IX-XI w. nietnidno 
o taki argument, tylko skąd pewność, że żadne źródło nie wymienia z imienia mieszkańców 
Zagozdu, skoro sam kraj znany jest od XII w ? Problem ten skądinąd da się rozwiązać nawet na 
gruncie danych Geografa baM>arskiego. Źródło to. jako jedyne, wymieniło Bieżuńczan, 
zamieszkałych w późniejszej ziemi zgorzeleckiej, przypisując im civitatesIPS- czyli zapewne 
dwie żupy (okręgi)29. Pierwszą z nich trzeba lokować wokół ośrodka plemienia w Bieżuńcu 
(Biesnitz), czyli na górze Landeskrone30, i przydzielić jej większość okolicznych grodzisk, włącznie 
z odległymi założeniami w Pieńsku i Bialogórzu, za czym przemawia układ fizjo- i hydrograficzny 
regionu. Równocześnie w północnym Zagoździe, wokół plemiennych grodzisk w Niedowie i na 
Sedlákové Horę, rysuje się skupienie osadnicze, wyraźnie oddzielone od wyżej wspomnianego, 
choć położone blisko i połączone z nim biegiem Nysy. Czemu więc nie przyjąć, że także tam 
mieszkali Bieżuńczanie? Rozwiązałoby to naraz trzy problemy: dwóch bieżuńskich civitates, 
przynależności plemiennej mieszkańców Zagozdu i późnego, już po rozkładzie struktur 
przedpaństwowych, pojawienia się tej krainy w źródłach. 

Za hipotezą słabego zaludnienia Zagozdu przemawia kilka przesłanek natury ogólnej, jak: 

23 L. Tyszkiewicz, Zachodni sąsiedzi plemion śląskich, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", 19: 1964, 
nr 1-2, s. 13 sqq; idem, Ustrój plemienny..., s. 47-48; A. Wędzki, op. c i t , s. 44; ob. też niżej, przyp. 35; zdania 
przeciwne: G. Öttel, Der Gau..., passim; J. Kurka, Záhvozdí a jeho vztah k severním Cechám. "Sborník 
Severoceského Muzea" 5: 1967, s. 4; R. Tichy, Ćesko - luzické pomezí v pravéku a raném stredovéku, [w:] 
Die Besiedlung der Neissregion (jw. przyp. 1), s. 32. 
24 Na podstawie danych AZP: Archiwum Oddziału Zamiejscowego SOZ Wrocław w Jeleniej Górze. 
25 F. Gabriel, M. Stará, Osídlení severních Cech, [w:] Die Besiedlung der Neissregion (jw., przyp. 1), s. 58; R. 
Tichy, op. cit., s. 31. 
26 Ob. wyżej, przyp. 11. 
27 L. Tyszkiewicz, Ustrój plemienny..., s. 47. 
28 Reprodukcja źródła: B. Horák, D. Trávnicek, Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Dantibii 
(t.zv. Bávorsky geograf), "Rozpravy Ceskoslovenské Akademie Ved" 66, z. 2. 
29 Co w tym wypadku należy rozumieć raczej jako skupiska osadnicze, niż okręgi grodowe: F. Biermann, 
Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Saale und Lubsza, Universitätsforschungen zur Prähistorischen 
Archäologie, t. 65, Bonn 2000, s. 51. 
» J. Nalepa, Bieżuńczanie - nazwa i położenie, "Pamiętnik Słowiański", 4: 1954-55, s. 30 sqq; J. v. Richthoffen, 
Die Landeskrone bei Görlitz - eine bedeutende slawische Befestigung in der östlichen Oberlausitz, mszpis w 
Kunsthistorisches Museum w Görlitz, passim. 
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duży rozmiar tego terytorium31, jego późna kolonizacja32 i parcelacja między feudalne potęgi 
dopiero w XIII w.", lecz bliższe przyjrzenie się tym podstawom ujawnia ich kruchość. Złudzenie 
wielkich rozmiarów Zagozdu wynika ze sztucznego włączania doń obszarów wyżynnych i 
górskich, nie sprzyjających słowiańskiemu osadnictwu, oraz ziem innych jednostek 
osadniczych34, a także z niedoceniania bariery orograficznej. Na skrzywienie obrazu osadnictwa 
Zagozdu wpływa też mniemanie, że jego główna kontynuacja to ziemia żytawska, co tworzy 
wrażenie pustki osadniczej pośrodku rdzennych ziem zagozdzkich do czasu niemieckiej 
kolonizacji. Trzeba tymczasem stwierdzić, mimo prób wyolbrzymienia wyspy osadnictwa 
słowiańskiego wokół Zytawy (Zittau)35, że najstarszy i najpewniej poświadczony w źródłach 
ośrodek osadnictwa Zagozdu znajdował się w dorzeczu Witki, na co wskazują wyniki wykopalisk 
na grodziskach nr 1 w Niedowie i na Sedläkove Horę, oraz zagęszczenie w tym rejonie toponimów 
słowiańskich. Warto tu przypomnieć położenie Zawidowa (mons Syden- Seidenberg) - jedynego 
punktu expressis verbis umieszczonego przez źródła w Zagoździe36, który leży ok. 5-6 km od 
obydwu wymienionych grodzisk. Znamienne, że prąd kolonizacyjny XII-XIII w. ominął jednak 
ten stary ośrodek osadniczy, co dobrze ilustruje umieszczenie centrum dóbr biskupich właśnie 
w peryferyjnym Zawidowie i dalsze ich rozszerzanie w stronę Kwisy, a także rozległe nadania 
dla Zdzisława von Schönberg na północ od Zagozdu37. Podobnie rzecz się miała w Niecce 
Zytawskiej: źródła ukazują tam w XIII w. dobra rycerskie38, których właściciele wywodzili się 
jednak z ziemi budziszyńskiej39, a same miejscowości, o układzie wsi łanów leśnych, powstały 
poza terenem najstarszego osadnictwa słowiańskiego i noszą nazwy niemieckie40. Podobnie 
było w dorzeczu Pliessnitz, sąsiadującym z nadnyskim obszarem starego osadnictwa, a jednak 
na większą skalę zasiedlonym dopiero przez Niemców, z inicjatywy biskupów Miśni i klasztoru 
Marienstern41. Sam rdzenny Zagozd był fragmentem przemyślidzkiej domeny, ze względu na 
swą rolę strategiczną powierzanym zaufanym wielmożom, z rodów takich J a k Markvardice czy 

31 A. Wędzki, op. cit., s. 43-44; L. Tyszkiewicz, Ustrój plemienny..., s. 47. Najradykalniej rozmiary Zagozdu 
ujął E. Gierach, Der Zagost bezeichnet die Ost-Oberlausitz, "Neues Lausitzisches Magazin", 111: 1935, s. 
169-172; najskromniej - J. Kurka, op. cit., passim Por. też niżej, przyp. 35. 
52 A. Wędzki, op. cit., s. 44; F. Gabriel, M. Stara, op cit., s. 59-62. Zjawisko to nie dziwi, jeśli zważyć duży 
udział terenów wyżynnych w obrębie Zagozdu, por. ibidem, s. 58. 
33 Czego przykładem może być delimitacja posiadłości królów czeskich i biskupów Miśni: CDLS I, 24, 38. 
34 Z niewiadomych przyczyn R. Turek, Kmenova uzemi..., s. 27, włączył w obręb plemiennych granic Zagozdu 
słabo zaludnioną aż do XIV w. (F. Gabriel, M. Stara, op. cit., s. 59-62) Kotlinę Liberecką, a także część 
dorzecza Lipy, przynależnego raczej Deczanom, co dobrze ukazuje zestawienie wododziałów z granicami 
dekanatów: R. Turek, op. cit., s. 30. Nadmierne rozciągnięcie obszaru Zagozdu utrzymało się w literaturze: A. 
Wędzki, op. cit., S: 43-44; H. Łowmiański, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. II. 
Warszawa 1964, s. 164-165, przyp. 520; 176-178, t. III, Warszawal967, s. 190-191. Do krytyki ob. też J. 
Kurka, op. cit., s. 3. 
35 G. Öttel, Der Gau..., s. 10-14. 
36 CDLS I, 12. O szczególnej roli Zawidowa: K. Pieradzka, Historyczny rozwój..., s. 47, 52; J. Nalepa, 
Granice..., s. 60; warto też przypomnieć o tamtejszym grodzisku, niestety badanym tylko sondażowo w 1922 
r przez L. Feyerabenda: M. i T. Kaletynowie, J. Lodowski, op. cit., s. 165-166; J. v. Richthoffen, Die 
Landeskrone..., katalog stanowisk s. v. Seidenberg. 
37 Lub raczej na zagozdzko-bieżuńskiej rubieży: CDLS I, 26. Komentarz: A. Meiche, Die Oberlausitzer 
Grenzurkunde vom Jahre 1241, "Neues Lusitzisches Magazin", 84: 1908, s. 153 sqq. 
38 ZUB I, 28 (Bogatynia), 31 (Oberseifersdorf), 45 (Schlegel). 
3' H. Knothe, Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter, t. I, Leipzig 1879, pod nazwiskami: von 
Opal i von Temeritz. 
40 Może oprócz Bogatyni (niem. Reichenau). 
41 J. Nalepa, Granice..., s. 89; ujęcie bardziej stonowane: J. Huth, Die Slawische Vorbesiedlung des Eigenschen 
Kreises-, Reihe B, Geschichte, 9: 1962, z. 1, s. 23 sqq. 
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Hronovice. Byli wśród nich burgrabiowie von Dohna, dzierżący dobra Ostritz42. Źródła pisane 
dają możliwość stosunkowo dobrego wglądu w dzieje tego zakątka ziemi zagozdzkiej, może on 
więc posłużyć jako najlepsza ilustracja stawianych powyżej tez. Pierwsza wzmianka o Ostritz 
pochodzi, być może, już z 1007 r.43, ale przełomem w dziejach okolicy było założenie tu przez 
Kimegundę, żonę Wacława I, żeńskiego cysterskiego klasztoru Marienthal w 1234 r. Znamienne, 
że oprócz Seifersdorfu, w skład jego pierwotnego uposażenia nie weszła żadna z położonych 
pod Ostritz wsi. Majątek klasztorny rozrastał się też zrazu poza Zagozdem44; nawet pobliskie 
łasy klasztor z mozołem skupował do 1289 r.45 Równocześnie Ostritz było ośrodkiem struktury, 
w typie landwójtostwa, zapewne już w początkach XIII w., o czym świadczy występowanie tam, 
niezależnie od panów von Dohna, królewskiego włodarza46 oraz podległość sądownictwu Ostritz 
dóbr klasztornych i drobnorycerskich47. Samo Ostritz było już w pierwszej połowie XIII w. 
miejscowością sporą i rozczłonkowaną48, określaną jako: oppidum, oraz: civitas seu locus 
forensis49, a jego stopniowe wykupywanie przez cysterki trwało niemal do końca stulecia. Jeśli 
dodać do tego liczne hydro- i toponimy słowiańskie w okolicy, kilka wczesnośredniowiecznych 
grodzisk wokół Ostritz, po obu stronach Nysy50 oraz bezpośrednią łączność z najstarszym 
ośrodkiem osadniczym Zagozdu, otrzy ma się bardzo ciekawy obraz: zamiast bezludnego 
pustkowia - kraik gęsto zasiedlony już przez Słowian, z ośrodkiem miejskim, zebrany w klucz 
majątkowy, znacznie już zaplątany w sieć zależności lennych i własnościowych. Jak wskazano 
wyżej. Doninowie przejęli włość Ostritz zorganizowaną, a już w 1234 r. trzymali się na niej 
mocniej, niż Markvardice na Frydlancie. a może nawet Hronovice w Żytawie51. Wniosek jest 
jasny: to przeciw nim, feudałom zasiedziałym na królewskich dobrach, zakładano Marienthal! 
Fundacja ta byłaby więc nie pierwszym, lecz trzecim już aktem budowy władztwa terytorialnego, 
po organizacji królewskiej włości oraz jej zawłaszczeniu przez panów von Dohna; swoistą 
kontrofensywą monarchii52. Wymowy tego przykładu nie osłabia nawet możliwy scenariusz 

42 Ob. H. Knothe, op. cit., pod nazwiskiem: von Dohna. 
43 CDLS I, Anh., nr 5; J. Kurka, op. cit., s. 4; Geschichte der Oberlausitz..., s. 57-58; E. Eichler, Slawische 
Ortsnamen zwischen Saale und Neisse, t II, Bautzen 1993, s. 46 sqq. 
44 ZUB I, 5, 7, 10. 
45 Ibidem, 8, 47. 
46 Ibidem, 8; o ówczesnym znaczeniu terminu: villicus w przemyślidzkiej domenie monarszej: Geschichte der 
Oberlausitz..., s. 69. 
47 Ibidem, 52: wśród wsi podległych sądowi w Ostritz znalazły się klasztorne Seifersdorf i Altstadt oraz Russdorf 
(dziś Posada), do 1273 r posiadłość braci von Kolbau: ZUB I, 33, i Königshain (dziś Działoszyn), gdzie istniała 
nawet drobna własność rycerska: ZUB I, 39. 
48 ZUB I, 8. 13, 15, 52: miasto składało się co najmniej z trzech części, w tym: Antiqua Oztrusen (dziś 
Altstadt). 
49 Ibidem, 8, 53. 
50 Corpus Archäologischen Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der DDR (7-12 Jh.), z. 4: Bezirke 
Cottbus, Dresden, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Berlin 1985, ss. 168-169, 173-174; M. i T. Kałetynowie, J. 
Lodowski, op cit., ss. 39-40, 119-120; J. v. Richthoffen, Die Landeskrone..., kata log stanowisk s. v. 
Altbernsdorf, Blumberg, Marienthal, Reutnitz, Schönau auf dem Eigen. 
51 O czym świadczy biegnąca „przez ciernie" droga klasztoru marienthalskiego do implantacji, o czym wyżej, 
przyp. 45-48. 
52 O roli fundacji klasztornych w ogóle, a Marienthalu w szczególności, w budowaniu zrębów władzy: B. 
Zientara, Henryk Brodaty..., ss. 142-143; 211-213, passim; Geschichte der Oberlausitz..., s. 58, 74-75; J. 
Nalepa, Granice..., s. 56; tło i geneza takiego traktowania pobożnych fundacji: M. R. Pauk, Działalność 
fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-X111 wiek), Kraków 2000, ss.192-
193, 201-203-208, 210-217, 224-230, 235-236; S. Gawlas, O kształt zjednoczonego Królestwa: Niemieckie 
władztwo terytorialne a geneza społeczno - ustrojowej odrębności Polski, wyd. II, Warszawa 2000, ss. 17, 22, 
76-78. 
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alternatywny: najpierw oddanie Ostritz z przyległościami panom von Dohna w lenno, a dopiero 
potem ich organizacja. Obydwa scenariusze zakładają bowiem znaczne zasiedzenie możnych 
lenników w tych dobrach i zaawansowanie procesów osadniczych. Wymowny przykład najlepiej 
źródłowo oświetlonej włości Ostritz, stawia w nowym świetle problem kolonizacji Zagozdu. 
Dzielił się on na dwie strefy: teren starego osadnictwa, gdzie zmieniały się raczej struktury 
przestrzenne i prawne, niż globalny stan zasiedlenia, oraz obszary peryferyjne, jak doliny 
dopływów Nysy czy okolice Zawidowa i Sulikowa, rzeczywiście zasiedlane w XII i XIII wieku53. 
W żadnym jednak razie nie można przenosić spostrzeżeń, dotyczących obrzeży, na obszary 
rdzenne, co każe uznać mówienie o późny m zasiedleniu całego Zagozdu, za uogólnienie całkiem 
bezpodstawne. 

53 O różnej wartości (z punktu widzenia władztw) ziem starego osadnictwa i świeżo kolonizowanych: S. Gawlas, 
op. cit., s. 25. 


