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Parafia Simoradz w średniowieczu

Zagadnienie organizacji parafialnej jest jednym z centralnych problemów 
badawczych mediewistyki polskiej. Badania nad nią m ają bowiem w histografii 
bogatą tradycję, a podejmowali je już od XIX w. zarówno historycy polscy’, jak 
i niemieccy2. Jednak jej geneza stanowi w literaturze przedmiot kontrowersji3. Jest 
to  wynik wąskiej podstawy źródłowej, która rozszerza się dopiero w X III w. 
Kontrowersje te dotyczą takich czynników jak: moment powstawania parafii oraz 
całych okręgów parafialnych, stanu ich uposażeń oraz zasad organizacyjnych tych 
najniższych struktur kościelnych. Problemy te podzieliły historyków, szczególnie 
w odniesieniu do parafii średniowiecznych powstałych na średniowiecznym 
Śląsku4.

Dla oceny roli i funkcji najstarszych kościołów wiejskich nie bez znaczenia jest 
ustalenie gęstości ich sieci w możliwie najwcześniejszym okresie. Pod tym kątem 
widzenia pierwszy został opracowany Śląsk5. Jednak w większości prac po
święconych rozwojowi śląskiej sieci parafialnej do głosu dochodziły tendencje 
nacjonalistyczne, reprezentowane przede wszystkim przez historyków niemiec
kich6. W Schulte7 czy B. Panzram8 twierdzą, że podstawowym czynnikiem 
w tworzeniu parafii na Śląsku była niemiecka kolonizacja, która w X III wieku 
doprowadziła do zagęszczenia sieci parafialnej w diecezji wrocławskiej. Z  tymi 
poglądami nie zgodzili się historycy polscy, którzy starali się wykazać, że 
powstawanie sieci parafialnej w Polsce, a także na Śląsku rozpoczęło się niezależnie 
od kolonizacji niemieckiej9. Zdanie to  potwierdził w ramach swych poszukiwań 
naukowych niemiecki historyk E. Michael10, który podszedł w swych badaniach do 
każdej parafii oddzielnie, starając się wykorzystać cały dostępny m ateriał źród
łowy, w tym również archeologiczny. Wyniki tych badań całkowicie odbiegały od 
zdania innych badaczy niemieckich i wskazywały na  niejednokrotnie dużo 
wcześniejsze początki wielu wiejskich parafii na Śląsku.

W historiografii dotyczącej dziejów powstawania parafii na Górnym Śląsku 
wiele jest uogólnień. Proces ten ukazywany był bowiem jako  zjawisko masowe11 
i pod tym kątem analizowany w literaturze przedmiotu. Niewiele jest jednak
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o p raco w ań  dotyczących wybranych parafii, szczególnie w odniesieniu do parafii 
w iejskich. Tymczasem, jak wykazał E. Michael, rozpoznanie procesu ich za
k ład an ia  i rozwoju może stanowić podstawę do szerszych uogólnień i syntez.

Jedną ze starszych parafii dekanatu cieszyńskiego jest Simoradz, który kilkak
rotnie występuje w źródłach średniowiecznych. Krótki zarys jej historii jest 
tematem tego artykułu. Otworzą go rozważania dotyczące początków istnienia 
parafii oraz osady Simoradz. Uwzględniona zostanie w tym miejscu także 
przynależność dekanalna oraz prawo patronatu. Następnie postaram  się od
tworzyć okrąg terytorialny, który obejmowała parafia Simoradz. Isto tną kwestią 
jest również wysokość obciążeń płaconych przez wsie przynależące do tej parafii 
oraz określenie wysokości świętopierza płaconego przez Simoradz w XIV i XV 
wieku. Końcowe fragmenty artykułu zostaną poświęcone losom tutejszej świątyni 
oraz uposażeniu proboszcza.

Ramy chronologiczne wyznaczają najstarsze wzmianki źródłowe, odnoszące się 
do najstarszych dziejów tej osady. Za datę wyjściową należy przyjąć drugą połowę 
XIII wieku, kiedy Simoradz po raz pierwszy pojawia się w źródłach. Cezurę 
końcową wyznacza rok 1447 i obecność tej parafii w spisie świętopierza z tego roku.

Podstawę źródłową tego szkicu stanowią rachunki świętopierza z XIV i XV 
wieku12, sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich z XVII wieku13 oraz 
dokument z 1286 r., w którym Simoradz występuje po raz pierwszy14. Ważnym 
źródłem jest również „Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis” 15.

Pierwsza z sygnalizowanych przeze mnie kwestii dotyczy genezy osady oraz 
parafii na terenie Simoradza. Wiadomości na ten temat znajdziemy w dokum en
tach z drugiej połowy XIII wieku16. Rozwój sieci parafialnej uzależniony był przede 
wszystkim od postępów osadnictwa. Do schyłku X III wieku w kasztelanii 
cieszyńskiej powstało 108 punktów osadniczych17. Był to największy wzrost 
osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu. Pierwotne osadnict
wo kasztelanii cieszyńskiej skupiało się w trzech centrach osadniczych: wokół 
Skoczowa, Cieszynai Orłowej18. W rezultacie akcji osadniczej północno-zachodnia 
połowa kasztelanii cieszyńskiej stała się bardzo równomiernie zasiedlona. Górskie 
tereny były jednak nie zamieszkałe, a osadnictwo zaznaczało się tam dopiero 
w końcu XV i wXVI w. W konsekwencji niemal 40% terytorium kasztelanii zostało 
wyłączonych z działalności osadniczej19. Ogółem zajmowała ona ponad 2000 km2 
powierzchni, co oznacza, że jedna osada przypadała średnio na 20 km2 terenu. Jeśli 
jednak wyeliminować nie zamieszkałe obszary górskie, wówczas okaże się, że za
gęszczenie osadnicze tego terytorium zdecydowanie rosło i wynosiło około 14 km 2 
na jedną miejscowość20.

W początkach XIV wieku w księstwie cieszyńskim podstawy sieci parafialnej 
były już w praktyce zorganizowane. Podobnie jak  w przypadku osadnictwa, 
pierwotna sieć kościołów obsługiwała trzy najważniejsze centra kasztelanii. Są 
poświadczone kościoły w Solcu, Cieszynie oraz w Bielsku21. Rozmieszczenie tych 
parafii w dużej mierze pokrywało się z tworzonymi w tym czasie centrami 
osadniczymi. U schyłku XIII wieku rysują się już w Księstwie Cieszyńskim ramy 
organizacji parafialnej. Jedną z pierwszych parafii poświadczonych źródłowo na 
y111 terenie była parafia w Simoradzu.
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Pierwszy dokument wymieniający Simoradz z nazwy pochodzi z 30.III. 1286 r.22. 
Od razu także dowiadujemy się o istnieniu w tej miejscowości parafii. Z relacji tej 
wynika bowiem, że proboszcz Tilo z Simoradza odczytał w kościele raciborskim 
klątwę na księcia Henryka wrocławskiego23. Potwierdzenie wiadomości o istnieniu 
parafii znajdziemy w „Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis” , gdzie nie 
tylko dowiadujemy o istnieniu parafii w tej miejscowości, ale także o przep
rowadzonej tam właśnie kolonizacji na prawie niemickim24. Z  informacji podanej 
przez „Liber fundationis...” wynika bowiem, że po kolonizacji Simoradz powinien 
wykazywać 20 łanów. Co dla nas jednak ważniejsze, zostajemy poinformowani, że 
od dawna już na rzecz kościoła simoradzkiego wieś ta  świadczy z 6 łanów. Te 
informacje upoważniają nas do tego, aby twierdzić, że parafia w Simoradzu istniała 
co najmniej od połowy XIII wieku i erygowana była jeszcze przed kolonizacją.

Mimo więc, że parafia ta  była niewielka, z całą pewnością powstała w wyniku 
ewolucji Kościoła polskiego, a nie w wyniku kolonizacji niemieckiej. Zresztą nie 
mamy powodów, aby twierdzić, że żywioł niemiecki brał aktywniejszy udział 
w tworzeniu osady Simoradz. Przyjmując założenia I. Panica25, że nazwa jednostki 
osadniczej występującej w źródłach niemal od momentu jej powstania stanowi 
odzwierciedlenie jej ówczesnego stanu etnicznego, można przypuszczać, że była to 
osada tworzona przez Polaków.

Około 1300 r., jak nas informuje „Liber fundationis...” , Simoradz zostaje 
przeniesiony na prawo niemieckie. Według tego samego źródła świadczenia tej 
osady oszacowane zostały na 20 łanów26. Głównym uposażeniem proboszczów na 
prawie niemieckim była ziemia wymierzona najczęściej w łanach. Obok łanów 
proboszczowskich uposażenie parafii stanowiły także łąki, ogrody oraz dziesięcina 
i inne opłaty wiernych z tytułu pracy duszpasterskiej. Zarówno w „Liber 
fundationis...” , jak  i w protokołach wizytacyjnych biskupów wrocławskich z XVII 
wieku wynika jasno, że uposażenie proboszcza z Simoradza charakterysteczne jest 
dla prawa niemieckiego27.

Według protokołów wizytacyjnych z 1679 r.28 dochód kościoła płynie z tacy 
i z bicia dzwonów. Corocznie otrzymuje z gruntów panów i rolników sumę 100 
imperiałów. Pole beneficjalne liczyło 3 stacje i 84 bruzdy29. Poza tym w protokołach 
wizytacyjnych z 1679 r. występuje pole szkolne, na którym m iała wkrótce powstać 
szkoła. Pole to liczyło 4 staje i 34 bruzdy30. Czy jednak przed wyznaczeniem pola 
szkolnego cała ta ziemia należała do pola proboszczowskiego, czy też choć w części 
ziemia ta  była podarowana na ten cel przez jakiegoś donatora, tego nie wiemy. Do 
uposażenia proboszcza należały także dwa stawy rybne oraz ogród31.

Prawdopodobnie do początków XIV w. dziesięcina na rzecz kościoła simo
radzkiego była płacona na sposób polski. Od czasu kolonizacji jednak na pewno 
dziesięcina płacona była na sposób niemiecki. „W  Liber fundationis...” określa
no jej wysokość na 20 łanów. Jednak jak  zostało w tym samym dokumencie 
określone, już od dawna ludność tej osady płaciła na rzecz kościoła simoradzkiego 
6 łanów32.

Jeżeli chodzi o obciążenia na rzecz kościoła powszechnego, parafia Simoradz 
występuje w spisach świętopierza zarówno z XIV, jak  i XV wieku. W 1335 r., gdy 
kolektorem był Calhard de Carceribus, parafia ta  występuje jako  jedna z 11
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narafii dekanatu cieszyńskiego. Szacowano je na 3 skojce. Ciekawą sprawą była 
informacja, że świętopierze płacone były w zbożu33. Przy okazji spisu świętopierza 
w 1447 r., gdy rachunki prowadził Mikołaj Wolf, płaciły już tylko 2 skojce34.

Kolejne zagadnienie, które należy omówić dotyczy zasięgu terytorialnego 
parafii. Jak oszacował T. Ładogórski35 parafia simoradzka zajmowała 12,3 km 2. 
Liczbę ludności, na podstawie świętopierza z 1447 r. obliczano na 96 osób. 
W porównaniu z innymi parafiami dekanatu cieszyńskiego pod względem powierz
chni b y ł a  to  parafia dość mała, jednak jeśli chodzi o liczbę ludności to była jedyną 
z ludniejszych.

Parafia ta  jednak nigdy nie obejmowała więcej niż 2 osady. Z  protokołów 
wizytacyjnych z XVII wieku wynika, że Simoradz był parafią filialną wobec 
kościoła w Dębowcu36. Zresztą sytuacja taka trwa do dzisiaj. Czy Simoradz stał się 
filią już w średniowieczu, tego na podstawie źródeł nie możemy wywnioskować. 
Możemy jednak na podstawie spisów świętopierza ocenić, że przynajmniej do 
połowy XV wieku była to parafia samodzielna. Ze względu jednak na niewielkie 
rozmiary tej parafii oraz dość silne wpływy reformacji na tym terenie, samodziel
ność Simoradza została utracona najpewniej w XVI wieku.

Prawdopodobnie już od średniowiecza do tej parafii poza osadą Simoradz 
należała tylko jeszcze jedna osada — Iskrzyczyn37. Jest to miejscowość o bardzo 
starym rodowodzie. Występuje bowiem już w 1223 r. w dokumencie protekcyjnym 
biskupa wrocławskiego Wawrzyńca, wydanym dla premonstratensek w Rybniku38. 
W dokumencie tym wymieniano pierwsze wsie cieszyńskie, z których zakonnice 
z Rybnika otrzymywały wówczas dziesięcinę. Wśród nich wymieniona została 
osada „Yscrichino” 39. Prawdopodobnie wieś ta  istniała już od jakiegoś czasu, 
możliwe nawet, że powstała jeszcze w XII wieku. Dodajmy, że Iskrzyczyn do dziś 
należy do parafii simoradzkiej.

Jeśli chodzi o przynależność diecezjalną Simoradza, należy zaznaczyć, że należał 
on do archidiakonatu opolskiego z diecezji wrocławskiej. Archidiakonat ten 
powstał ok. 1230 r.40. Niższą kościelną jednostką administracyjną, do której został 
przyporządkowany, był dekanat. Simoradz przynależał do dekanatu cieszyńs
kiego, który w źródłach pojawia się po raz pierwszy w 1335 r. przy okazji spisu 
świętopierza za ten rok41.

Źródła pisane pochodzące z XII stulecia pozwalają stwierdzić, że ówczesne 
kościoły, aczkolwiek stanowiły prywatną własność fundatora, posiadały jednak 
wydzielone z ogólnej masy majątkowej właściciela uposażenia. Często stanowiła je 
wieś, a nieraz nawet kilka wsi. Od schyłku XII w. m ożna obserwować proces 
zamiany prawa prywatnej własności nad kościołami w prawo patronatu. W śred
niowieczu patronat kościołów parafialnych w zdecydowanej większości znajdował 
się w rękach świeckich42.

Ze źródeł nie wynika jasno kto był patronem parafii Simoradz. W Księstwie 
Cieszyńskim dysponentem ziemi był książę. Zarówno rycerstwo, jak  i zakony nie 
posiadały na tym terenie dużych posiadłości. Rycerstwo nie było liczne, a uposaże
nia tutejszych klasztorów benedyktyńskiego, jak  i dominikańskiego nie było zbyt 
wielkie. Nie dysponujemy żadnymi przesłankami źródłowymi aby twierdzić, iż 
parafia w Simoradzu należała do uposażenia któregoś z zakonów istniejących na
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tym terenie. Ze względu na czas jej powstania najbardziej praw dopodobne wydaje 
się, że założycielem tej parafii był książę. W XIII wieku bowiem inicjatorem 
budowy sieci parafialnej w księstwie opolskim był przede wszystkim panujący. 
Dopiero po 1280 r. na ten teren zaczyna napływać rycerstwo z innych kasztelanii 
księstwa opolskiego. Większość z nich posiadało najprawdopodobniej po jednej 
wsi. Analizując te informacje, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż 
ok. połowy XIII wieku założycielem parafii w Simoradzu był książę, czy raczej 
dostojnicy książęcy tej kasztelanii. Przypuszczenia te potwierdza fakt dowolnego 
dysponowania osadą Iskrzyczyn, który wszedł w skład naszej parafii.

Należy zaznaczyć, że niewiele jest znanych nam średniowiecznych dokumentów 
opisujących wygląd świątyni. Podobnie jest z kościołem w Simoradzu. Jednak na 
podstawie dokumentów wizytacyjnych z XVII wieku możemy dowiedzieć się jak 
wyglądał w tym czasie kościół parafialny43. Możemy także przyjąć, że wygląd tej 
świątyni niewiele zmienił się od średniowiecza.
Tak jak obecnie, był to kościół murowany z m urowaną dzwonnicą44. Był jednak 
dość zaniedbany. Jednak na podstawie informacji o zaniedbaniu tej świątyni 
w XVII w. niesposób ocenić jak  wyglądała ona w średniowieczu.

Jak wynika z rachunków świętopierza nie była to parafia duża, więc nie można 
naszym zdaniem przyjmować za pewnik, że tutejszy kościół już w średniowieczu był 
murowany. Z drugiej jednak strony mając na uwadze trudności jakie przeżywał 
kościół katolicki w dekanacie cieszyńskim w XVI i XVII wieku w wyniku silnych 
wpływów reformacji, jest mało prawdopodobne, żeby właśnie w takich okolicznoś
ciach wybudowano kościół murowany.

Jeśli chodzi o kwestię wezwania pod jakim był konsekrowany kościół parafialny, 
we wszystkich protokołach z XVII wieku występuje imię św. Jakuba Starszego45. 
Prawdopodobnie także pod jego imieniem występowała ta  świątynia w średnio
wieczu. Jeśli chodzi o datę wzniesienia kościoła to  nie znamy jej nawet w przy
bliżeniu. N a podstawie analogii z innymi parafiami można spodziewać się, że 
musiało się to stać wkrótce po powstaniu parafii.Daty tej jednak nie znamy. M ożna 
jednak określić w przybliżeniu czas jej powstania na połowę X III wieku. Gdyby 
przyjąć tę hipotezę, to czas erygowania kościoła przypadałby na drugą połowę tego 
stulecia.

Organizacja kościelna na Śląsku Cieszyńskim w swoich podstawowych ramach 
nie różniła się od powszechnie obserwowanych struktur organizacyjnych w Polsce. 
Około połowy XV wieku na tym terenie można doliczyć się ponad 40 kościołów 
parafialnych. Jako inicjatora rozbudowy sieci parafialnej wskazać można księcia, 
choć w następnych stuleciach rolę tę przejmuje częściowo szlachta. Przykładem 
parafii średniowiecznej na tym terenie jest parafia w Simoradzu. Jest to  jedna 
z najstarszych parafii dekanatu cieszyńskiego, która powstała jeszcze na prawie 
polskim. Jej początków należy szukać najpóźniej w latach 80-dziesiątych XIII 
wieku. Natom iast Simoradz jako wieś przeszła na prawo niemieckie ok. 1300 r. Nie 
była to  parafia duża, natomiast dość liczna. Ciekawą sprawą jest sposób płacenia 
przez tą  parafię świętopierza w 1335 r., uiszczona była ona bowiem zbożem. Czasy 
reformacji nie były jednak dla niej łaskawe. W XVII wieku pojawia się już tylko 
jako filia parafii w Dębowe.
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