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KONFLIKT O BIELSKO Z KOŃCA XV WIEKU

Historia Bielska w drugiej połowie XV w. jawi się nam w dotychczasowych opracowa-
niach jako niemalże biała plama, mimo że było ono jednym z najważniejszych miast 
Księstwa Cieszyńskiego. Wynika to przede wszystkim z dużej szczupłości zachowa-
nych źródeł, co rzutuje na niewielkie możliwości narracyjne badaczy. Także prowa-
dzone intensywnie w ostatnich latach badania archeologiczne na terenie dawnego 
średniowiecznego miasta, mimo szeregu znaczących odkryć, nie wniosły wiele dla 
poszerzenia wiedzy o interesującym nas okresie1. Nie oznacza to jednak, że zostały 
wyczerpane wszystkie możliwości badawcze. Po bliższym rozpoznaniu okazuje się 
bowiem, że istnieją opublikowane dokumenty źródłowe, na które historycy albo nie 
zwrócili, jak dotąd uwagi, albo nie wyciągnęli z nich szerszych wniosków, pozwalają-
cych na pewne zmniejszenie wspomnianej luki w naszej wiedzy. W przedstawianym 
szkicu postaramy się na podstawie kilku dokumentów przeanalizować nader zagad-
kowy konflikt o Bielsko, jaki rozegrał się w ostatnim dziesięcioleciu XV stulecia.

Podstawowym źródłem dla naszych rozważań jest sporządzony w 1800 r. przez ks. 
Leopolda Szersznika odpis dokumentu wystawionego w Nysie 28 XI 1497 r. przez bi-
skupa wrocławskiego Jana Rotha (1482–1506), znajdujący się obecnie w dziale ręko-
piśmiennym Diplomata biblioteki Leopolda Szersznika przechowywanej w Książnicy 
Cieszyńskiej2. Został on opublikowany przez Emericha Němeca w znanym zbiorze 
źródłowym Listinář Těšínska, niestety z licznymi błędami lub opuszczeniami w od-
czycie, typowymi dla tej publikacji, która spotkała się już wielokrotnie z krytyką ba-

1 Bogusław Chorąży, Bożena Chorąży, Założenie przestrzenne średniowiecznego Bielska, [w:] Idzi Pa-
nic,współpr. B. i B. Chorąży, Jerzy Gorzelik, Jerzy Polak, Zbigniew Wilczek, Marek Wójtowicz, Bielsko 
od zarania do wybuchu wojen śląskich (1740), Bielsko-Biała 2010 (Bielsko-Biała. Monografia miasta, 
t. 1, red. I. Panic), s. 181–204. 

2 Książnica Cieszyńska (dalej: KCC), rękopisy biblioteki Leopolda Jana Szersznika (dalej: Szersznik), 
sygn. DD VIII 6, k. 85. Jest to odpis z oryginału, który znajdował się w cieszyńskim archiwum ziem-
skim i nie zachował się do naszych czasów; Grzegorz Marek Chromik, Niemieckie rękopisy i druki 
ks. Leopolda Jana Szersznika w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, [w:] Ks. Leopold Jan Szersznik znany 
i nieznany. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn, 6–7 listopada 1997, Cieszyn 1998, s. 118.
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daczy3. Jedynymi jak dotychczas historykami, którzy zwrócili uwagę na biskupi doku-
ment byli: Walter Kuhn, który jednak nie wykorzystał go szerzej w swej monografii 
historycznej Bielska (i Białej)4 oraz David Pindur w biografii Kazimierza II. Czeski 
badacz ograniczył się tylko do dwóch, nieścisłych zresztą sformułowań5. Z history-
ków polskich, co zastanawiające, nikt nie wykazał zainteresowania tym źródłem ani 
kryjącym się za nim problemem6.

Z analizy dokumentu z 28 XI 1497 r. wynika, że biskup wrocławski Jan Roth, jako 
komisarz króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka w sprawach prawa ksią-
żęcego i sejmu śląskiego, z nakazu królewskiego rozsądzał od dłuższego czasu spór 
sądowy między księciem cieszyńskim Kazimierzem II a księciem oświęcimskim i za-
torskim Janem V, zwanym Januszem (Hanus). Przedmiotem sporu był zamek i miasto 
Bielsko (Bielicz) wraz z przyległymi terenami (zugehorung) oraz pewne sumy pienię-
dzy i klejnoty książęce. Do przedmiotów tych, w których posiadanie wszedł pan na 
Zatorze w nieokreślony w dokumencie sposób, wnosił pretensje pozywający go pan 
na Cieszynie i Głogowie. Biskup trzykrotnie pisemnie wzywał księcia zatorskiego do 
stawienia się przed jego sądem rozjemczym w Nysie dla rozpoznania sprawy, ale ten 
nie reagował i nigdy ani on, ani jego pełnomocnik, nie zjawił się w naznaczonym dniu 
rozprawy. Uznany więc został za nieposłusznego i nieszanującego prawa delikwenta. 
Spór ten rozważany był także na zjeździe książąt śląskich (Fürstentag), czyli sejmie 
śląskim, odbywającym się w Głubczycach w październiku 1497 r., który potępił po-
stępowanie księcia zatorskiego7. W tej sytuacji, na mocy swych uprawnień, biskup, po 
konsultacji z innymi książętami śląskimi, wydał w Nysie wyrok wprowadzający Kazi-
mierza II w (ponowne) posiadanie zamku i miasta Bielska wraz z przynależnym doń 
terytorium, a także nakazujący zwrot temuż kwoty 3,5 tys. węgierskich złotych oraz 
pereł, złota i srebrnych książęcych klejnotów wycenionych na łączną kwotę 1 tys. wę-

3 Listinář Těšínska (Codex diplomaticus Ducatus Tessinensis). Sbirka listinného materiálu k dějinám Těšin-
ského Pobeskydí (dalej: LT), [t. 3], 1496–1526, wyd. Emerich Němec, Český Těšín 1961, [nr] 348, s. 12–
13 (w dodatku Němec w opisie dokumentu twierdzi błędnie, że to Jan V miał pretensje do Bielska!); 
Barbara Trelińska, Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290–1573, Warszawa – Łódź 1983, 
s. 20–21; Wacław Gojniczek, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477–1653), 
Katowice 2014, s. 19. 

4 Walter Kuhn, Geschichte der deutschen Sprachinsel Bielitz (Schlesien), Würzburg 1981, s. 66.
5 David Pindur, Książę czasów przełomu. Kazimierz II cieszyński (1450–1428) i jego władztwo, Wrocław 

2010, s. 75 (autor m.in. myli tu Jana V z jego stryjem Janem IV, księciem oświęcimskim).
6 W szczególności chodzi tu o prace najnowsze: Jerzy Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w wie-

kach średnich, wyd. 2, Kraków 2000; Krzysztof Rafał Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec 
Korony Polskiej w latach 1438–1513. Dzieje polityczne, Kraków 2002; Krzysztof Baczkowski, Stosunki 
księstwa oświęcimskiego i zatorskiego z Koroną Czeską w późnym średniowieczu, [w:] Osiem wieków 
historii i kultury Miasta Zatora i regionu, red. Tadeusz Gąsowski, Przemysław Stanko, Kraków 2006; 
I. Panic, współpr. Bogusław Czechowicz, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku), Cieszyn 
2010 (Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t. 2, red. I. Panic); tenże, 
Dzieje polityczne miasta w średniowieczu. Panowie Bielska, [w:] I. Panic, współpr. B. i B. Chorąży, J. Go-
rzelik, J. Polak, Z. Wilczek, M. Wójtowicz, Bielsko od zarania…, s. 123–140.

7 Odbył się on po 16 X 1497 r. Zob. Kazimierz Orzechowski, Ogólnośląskie zjazdy czasów Jagiellonów 
(1490–1526), „Czasopismo prawno-historyczne”, 25, 1973, s. 110, 117, 120, 128.
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gierskich złotych. Wyrok powinien był być natychmiast wykonany i egzekwowany, 
a książę Jan zatorski nie powinien był już używać dla własnych korzyści wspomnia-
nego zamku i miasta. Jako świadkowie wystąpili liczni dostojnicy z otoczenia i dworu 
biskupa8.

Jednakże biskupi wyrok nie zakończył bynajmniej sporu między piastowskimi 
książętami, gdyż był on jeszcze rozważany na kolejnym sejmie śląskim we Wrocławiu 
w styczniu 1498 r. 13 stycznia książęta śląscy Jan II żagański oraz Henryk I Starszy 
z Podiebradów ziębicko-oleśnicki wydali swój wyrok w sprawie wzajemnych preten-
sji: Kazimierza II, który domagał się od Jana V zwrotu miasta Bielska i pieniędzy, oraz 
Jana V, który żądał od księcia cieszyńskiego spłacenia kilku zaciągniętych u niego 
znacznych pożyczek9. Niestety nie znamy pełnego zapisu tego rozstrzygnięcia, mo-
żemy tylko założyć, że powtarzało ono sentencję biskupiego wyroku. Zapewne także 
zakończyło cały spór sądowy, gdyż w dostępnych źródłach nie znajdujemy już żad-
nych śladów jego kontynuacji10.

W tym miejscu warto zauważyć, że książę cieszyński blisko współpracował z bar-
dzo mu przychylnym biskupem wrocławskim Janem Rothem. Obaj podejmowali się 
rozjemstwa w sprawach żywotnych dla ich współpracownika11.

Na podstawie zaprezentowanych skromnych przekazów źródłowych, posiłkując 
się literaturą dotyczącą omawianej epoki, spróbujmy odtworzyć przebieg i sens tak 
zarysowanego, zagadkowego konfliktu dwóch śląskich Piastów o Bielsko, który osią-
gnął punkt kulminacyjny w 1497 r. Zacznijmy od przedstawienia w wielkim skrócie 
postaci adwersarzy. Kazimierz II (1449/1452–1528) pochodził z książęcego rodu 
Piastów cieszyńskich i był synem Bolesława II (zm. 1452) i Litwinki, księżnej Anny 
Iwanówny z rodu Giedyminowiczów. Władzę nad całym Księstwem Cieszyńskim ob-
jął w 1477 r. po śmierci swego stryja Przemysława II, jako jedyny dziedzic rodu. Ty-
tułował się również panem Głogowa, aczkolwiek odziedziczoną przez siebie połowę 

8 Byli to: Hanus z Legnicy (biskupi starosta strzeliński), Georg von Rosewicz z Opola, Girzik Wirbinsky, 
Jan Thabor (starosta prudnicki i karniowski), Martin Schipp i Jan Woschioky z Ziębic, Heincz z Piotro-
wic, Kristoff Czipser, Hanus Haunold z Wrocławia, Nicolaus Langsan (doktor scholastyki), Henricus 
z Fullenstein (włodarz Tumu we Wrocławiu), Hanus Schlichting (marszałek dworu), Girzik z Fullen-
stein, Heincz Reibnitz der Eldire z Peterwitz, Kaspar Penwird na Neuenhauss, Hanus Nymptsch z Nysy 
i Georg Drosko (pisarz kancelaryjny). KCC, Szersznik, sygn. DD VIII 6, k. 85.

9 Friedrich Wilhelm von Sommersberg, Silesiacarum rerum Scriptores aliquot adhuc inediti, aciedunt 
Codicis Silesiae Diplomatici Specimen et Diplomatarium Bohemo-Silesiacum […], t. 1, Lipsiae 1729, 
s. 738; Lehns und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, t. 2, 
wyd. Conrad Grünhagen, Heinrich Markgraf, Leipzig 1883, s. 571 (regest); Ignacy Rychlik, Księstwa 
Oświęcimskie i Zatorskie, Tarnów 1889, s. 63 (wspomina o 1200 zł, których nie chciał przyjąć Janusz 
zatorski). Na marginesie zauważmy, że wymienieni książęta Jan żagański i Henryk ziębicko-oleśnicki 
żyli w komitywie po zawartym w 1497 r. między sobą układzie, zatwierdzonym 29 kwietnia przez 
biskupa Jana Rotha. Zob. Roman Stelmach, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Wrocław – Racibórz 2014, dok. nr 16 581.

10 W. Kuhn, Geschichte…, s. 66.
11 Biskup Jan Roth rozsądzał także z jego poruczenia jako starosty generalnego inne spory majątko-

we między książętami śląskimi. Z kolei Kazimierz II rozsądzał spory biskupa, np. we Wrocławiu 
11 V 1495 r. spór z właścicielem Koźla. Zob. LT, [t. 2], 1460–1495, wyd. E. Němec, Český Těšín 1960, 
[nr] 334, s. 79 (regest); R. Stelmach, Katalog…, dokumenty po 1490 r.
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Księstwa Głogowskiego bezpowrotnie utracił w 1480 r. Stratę tą zrekompensował 
sobie przejęciem w tymże roku sąsiednich dóbr pszczyńskich (Księstwa Pszczyńskie-
go) na skutek ożenku z Joanną, córką jego właściciela, księcia Wiktoryna z Podiebra-
dów. Początkowo był lennikiem króla węgierskiego i czeskiego Macieja Korwina, a po 
jego śmierci w 1490 r. króla czeskiego i węgierskiego Władysława II Jagiellończyka, 
który jeszcze w tym samym roku obdarzył go wysokim urzędem starosty general-
nego Dolnego i Górnego Śląska. Odtąd pełnił zaszczytną i odpowiedzialną funkcję 
królewskiego namiestnika całego Śląska. Z tego tytułu sam wielokrotnie był sędzią 
rozjemczym w sporach między książętami i panami śląskimi. Nietuzinkowy władca 
doczekał się licznych analiz swej działalności, biogramów i biografii historycznej12.

O wiele mniej znany jest historykom (często mylony ze swym stryjem Janem IV) 
książę oświęcimski i zatorski Jan V (zwany Januszem, zm. 17 IX 1513), trzeci w kolej-
ności z czterech synów przedstawiciela Piastów oświęcimskich Wacława (I), zmar-
łego w latach 1465–1468 oraz szlachcianki Marii Kopczowskiej13. Jako współwłaści-
ciel niewielkiego Księstwa Zatorskiego, lenna króla polskiego od 1456 r., działał na 
polu publicznym od 1470 r. W wyniku dokonanego 28 V 1477 r. podziału księstwa 
na dwie części otrzymał wraz z bratem niedzielnym Włodkiem (Władysławem) za-
chodnią jego część z Zatorem i Wadowicami14. Zapewne w późniejszym czasie doszło 
do podziału tej nowej dzielnicy między braćmi: Jan V objął miasto Zator wraz z okrę-
giem, Włodek Wadowice z okolicą. Bracia Janusza szybko jednak umierali, najpóź-
niej, w 1494 r. zmarł właśnie Włodek. Ich działy przejął kolejno we władanie książę 
zatorski Jan V, który w ten sposób zjednoczył w swym ręku całą ojcowską schedę15. 
Jako taki mógł więc swobodnie sprzedać Księstwo Zatorskie na własność królowi 
polskiemu Janowi Olbrachtowi, co nastąpiło 29 VII 1494 r. Kontrakt opiewał na kwo-
tę 20 grzywien z żup wielicko-bocheńskich i 80 tys. florenów węgierskich (płatnych 
w ratach), a na podstawie dodatkowej umowy z 21 października król polski zgodził 
się, by Jan V i jego małżonka Barbara mogli księstwo dożywotnio zatrzymać wraz 
z tytułem. Ponadto otrzymali oni stałe uposażenie w kwocie 200 grzywien rocznie 
płatnych z dochodów żup wielickich oraz 16 bałwanów soli. Byli więc ludźmi majęt-
nymi, co miało swoje znaczenie w kontekście konfliktu o Bielsko.

12 Najważniejsze prace: Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, wyd. 2, Kraków 2007, s. 652–653; 
Feliks Kiryk, Kazimierz (Kaźko) II, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 12, [red. nacz. Ema-
nuel Rostworowski], Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–1967, s. 289–292; D. Pindur, Książę…; 
I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 177–190; Biogramy popularne: Zygmunt Boras, Książęta piastowscy Ślą-
ska, Katowice 1974, s. 341–352; J. Polak, Poczet panów i książąt pszczyńskich, t. 1, Pszczyna 2007, 
s. 29–39.

13 W starszej literaturze przydzielano mu numer IV. Zob. K. Jasiński, Rodowód…, s. 656–657; tenże, Gene-
alogia książąt zatorskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Hu-
manistyczno-Społeczne”, 20, s. 125 (Historia, 2); Krystyna Pieradzka, Jan (Janusz IV), [w:] PSB, t. 10, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 426–427 (bez wzmianki o stosunkach i konflikcie z Ka-
zimierzem II); Antoni Barciak, Jan V zatorski, [w:] Książęta i księżne Górnego Śląska, red. A. Barciak, 
Katowice 1995, s. 61–62.

14 Lehns…, s. 615–621; W. Kuhn, Geschichte…, s. 65; K. R. Prokop, Księstwa…, s. 225–230, 241.
15 K. R. Prokop, Księstwa…, s. 242–243.
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Należy jeszcze zauważyć, że Jan V zatorski miał, podobnie jak jego adwersarz z Cie-
szyna, dość gwałtowny charakter i znany był – wraz z braćmi (a także stryjem Janem 
IV oświęcimskim) – z dużej niesubordynacji wobec swoich suwerenów, królów pol-
skich Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta, oraz konszachtów z panami cze-
skimi i swymi dalszymi krewniakami – książętami Górnego Śląska, lennikami króla 
Czech16. Kazimierz Jagiellończyk starał się torpedować te powiązania (m.in. układ 
sukcesyjny księcia zatorskiego Kazimierza z księciem opawskim i raciborskim Janem 
IV z 1487 r.) niebezpieczne dla jego interesów i nienaruszalności granic Polski. Pod-
kreślał także swoją władzę jako zwierzchnika księstwa przez wystawianie dokumen-
tów poświadczających czynności prawne książąt zatorskich17.

Jednym z takich powiązań, które zakwestionował król polski, był układ sukcesyj-
ny o wzajemnym dziedziczeniu na wypadek śmierci bez męskiego potomka zawarty 
29 IX 1477 r. (a prawdopodobnie wcześniej) w Cieszynie, między Janem V zatorskim 
a Kazimierzem II cieszyńskim. Akt ten, typowy dla tego typu konfiguracji między bli-
skimi sobie liniami tej samej dynastii, poświadczyli wystawcy dokumentu, książęta: 
wspomniany Wiktoryn z Podiebradów, Przemysław oświęcimski i toszecki oraz Prze-
mysław II cieszyński. Układ nie został zatwierdzony przez Kazimierza Jagiellończyka, 
gdyż groził w przyszłości dyplomatycznymi komplikacjami z Koroną Czeską w razie 
ostatecznego wchłonięcia Zatora przez Królestwo Polskie18. Z drugiej jednak strony 
oczywiste było, że obie piastowskie linie miały pierwszeństwo do spadku po sobie, 
gdyż były najbliżej spokrewnione (Piastowie oświęcimscy byli boczną, XV-wieczną 
linią Piastów cieszyńskich). 

Nas interesuje wszakże inny aspekt omawianego układu sukcesyjnego. Bezpośred-
nim bowiem powodem jego zawarcia między młodymi dynastami było, jak można 
sądzić, małżeństwo księcia Jana V z siostrą Kazimierza II Barbarą (1449/1453–1507), 
wdową po Baltazarze księciu żagańskim, zawarte pomiędzy 29 V 1475 a 18 (11) III 
1477, a być może na przełomie 1476/1477 roku19. Z omawianego układu sukcesyjne-
go wynika, że Barbara została zaopatrzona przez drugiego męża w oprawę wienną, 
która miała pozostać w jej ręku nawet w wypadku jego śmierci. O charakterze tej 

16 Tamże, s. 240, 257; Tendencję tą widać było już po ich zobowiązaniu na sejmie w Piotrkowie z 21 XI 
1470 r. Zob. Lehns…, s. 614. 

17 Piotr Węcowski, Przyłączenie ziemi oświęcimskiej do Królestwa Polskiego, [w:] Oświęcim miasto pogra-
nicza, red. Bożena Czwojdrak, Kazimierz Miroszewski, P. Węcowski, t. 1, Warszawa 2018, s. 115.

18 Wnikliwe studium dokumentu z 29 IX 1477 r. wykonał K. R. Prokop, Księstwa…, s. 232–240, 263–264, 
który uważa, że musiał on zostać sporządzony jeszcze za życia Przemka II cieszyńskiego, czyli przed 
18 (11) III 1477 r.; Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae […], t. 4, 
Res Silesiacae, Varsovia 1887, ed. Michał Boniecki, Mikołaj Bobowski, s. 161–163, dok. nr 88 (pełna 
treść); Lehns…, s. 570 (regest z błędną datą 27 IX); Gottlieb Biermann, Geschichte des Herzogthums Te-
schen, wyd. 2, Teschen 1894, s. 95; LT, [t. 2], [nr] 268, s. 35–37; I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 178, 239; 
D. Pindur, Książę…, s. 27 (przypis 62); Jerzy Sperka, Kazimierz Jagiellończyk wobec książąt i księstw 
górnośląskich, [w:] Jagiellonowie i ich świat, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015, 
s. 104–114.

19 Barbara owdowiała 15 VII 1472 r. Zob. K. Jasiński, Rodowód…, s. 657; Książęta i księżne…, s. 17; 
W. Kuhn, Geschichte…, s. 66; K. R. Prokop, Księstwa…, s. 232; I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 26–27.
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oprawy źródła jednak milczą. Jeśli związana by ona była z jakimś nadaniem ziemskim, 
to nie mogłaby być ona zbyt duża, gdyż po podziale Księstwa Zatorskiego dokonanym, 
jak już była o tym mowa, w tymże 1477 r., jej małżonek był niewiele znaczącym „ksią-
żątkiem”, władającym niewielkim terytorium. Należy więc przypuszczać, że oprawa 
ta miała charakter pieniężny. Innym punktem układu sukcesyjnego było zobowiąza-
nie Kazimierza II, że w razie, gdyby z małżeństwa jego siostry urodziła się jedynie 
córka, miał ją uposażyć na 2 tys. złotych węgierskich i w miarę możności [dodać] także 
klejnoty20. Natomiast omawiany układ nie wspomina w ogóle o posagu Barbary, w jaki 
niewątpliwie musiała być ona wyposażona przez swoich prawnych opiekunów – stry-
ja Przemysława II lub brata Kazimierza II. Do kwestii tej jeszcze powrócimy.

Jak wiadomo, nadzieje na przejęcie w przyszłości schedy po Janie V lub Kazimierzu 
II nie ziściły się, z uwagi na przyjście na świat męskich potomków tego ostatniego 
oraz wspomnianą sprzedaż Księstwa Zatorskiego (małżeństwo księcia zatorskiego 
pozostawało bezdzietne), która przekreślała właściwie układ z 1477 r.21 Natomiast 
niewątpliwie dzięki Barbarze nawiązane zostały przyjazne stosunki między książę-
cymi szwagrami, o których charakterze jednak nie wiadomo nam nic bliższego. Praw-
dopodobnie ograniczały się one do spraw rodzinnych oraz finansowych, gdyż zacho-
wane źródła nie odnotowują żadnych wspólnych przedsięwzięć natury politycznej 
lub dyplomatycznej. Z okresu po 1477 r. wiadomo jedynie, że po kilkuletnich zabie-
gach udało się Kazimierzowi II, prawdopodobnie przy pomocy swego szwagra, poro-
zumieć z jego stryjem, wspomnianym Janem IV oświęcimskim i zawrzeć 9 X 1483 r. 
umowę w sprawie zwrotu przez niego długu w wysokości 700 złotych węgierskich 
zaciągniętego jeszcze u Przemka II cieszyńskiego22.

Kazimierz II, prowadząc wielokierunkową politykę na terenie Śląska oraz na tere-
nie swego Księstwa Cieszyńskiego, miał nieustannie wielkie wydatki, których nie mo-
gły pokryć dochody z własnych włości. Szukając gotówki, szczególnie po 1490 r., kie-
dy został namiestnikiem Śląska, zaciągał długi w różnych kręgach społecznych, tym 
bardziej że w tym okresie sam stał się „bankierem” i wierzycielem króla Władysława 
Jagiellończyka, a nawet króla Jana Olbrachta (1496)23. Rosnące potrzeby finansowe 
zapewne skłoniły go do zadłużenia się u własnego szwagra, księcia Jana V, który z ko-
lei sam zapożyczał się u niego na bliżej nieokreślone kwoty. Jest to naszym zdaniem, 
w świetle analizowanego wyżej dokumentu biskupiego z 1497 r., jedno z hipotetycz-
nych wytłumaczeń genezy późniejszego konfliktu o Bielsko24. Oczywiście nie znamy 

20 Codex diplomaticus Poloniae…, s. 162; LT, [t. 2], [nr] 268, s. 36.
21 W. Kuhn, Geschichte…, s. 66; J. Rajman, Pogranicze…, s. 217.
22 Codex diplomaticus Silesiae, t. 6, Registrum St. Wenceslai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte Ober-

schlesien nach einen Copialbuch Herzog Johanns von Oppeln und Ratibor in anzugen Mitgetheit, Breslau 
1865, s. 116; G. Biermann, Zur Geschichte der Herzogthümer Zator und Auschwitz, Wien 1863, s. 29; 
D. Pindur, Książę…, s. 37.

23 F. Kiryk, Kazimierz…, s. 290; D. Pindur, Książę…, s. 54–56 i nn.
24 Geneza ta nie mogła być związana z ewentualnymi roszczeniami siostry Kazimierza II Barbary do 

swojej części dziedzictwa po ojcu, gdyż zrzekła się jej jeszcze w 1475 r. na rzecz stryja Przemysława II. 
Zob. LT, [t. 2], [nr] 257, s. 28; D. Pindur, Książę…, s. 26.
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ani wysokości zaciągniętych przez księcia cieszyńskiego pożyczek, ani ich warunków 
i momentu zaciągnięcia. Można tylko założyć, że nastąpiło to po 1489 r., ponieważ 
2 czerwca tego roku Kazimierz II potwierdził Bielsku wszystkie przywileje, jakie do-
tąd otrzymało25. Całkiem możliwe także, że jego długi u pana na Zatorze powstały, gdy 
ten sprzedał swoje księstwo w 1494 r. i zaczął dysponować znaczną gotówką26.

Możemy zatem zaryzykować hipotezę o zaciągnięciu w latach 1494–1495 przez 
Kazimierza II długu u swego szwagra Jana V. Musiał być on na tyle znaczny, że ksią-
żę cieszyński udzielił poręczenia w postaci zastawu „zamku i miasta Bielska wraz 
z przyległymi terenami”, a nawet własnych klejnotów książęcych oszacowanych na 
około 1 tys. złotych węgierskich. W konsekwencji książę zatorski objął rzeczywi-
stą władzę nad wspomnianym terytorium, wykorzystując płynące z niego dochody 
na pokrycie swoich wierzytelności i odsetek. Pożyczka pod zastaw – podobnie jak 
w przypadku zastawu klucza frydecko-misteckiego udzielonego przez Kazimierza II 
w 1480 r. Hanuszowi Labutowi z Krzin, a w 1488 r. Janowi Trnce z Raciborzan27 – sta-
nowi prawdopodobne wytłumaczenie działań z 1497 r., zwłaszcza w kontekście nie-
ustannego zadłużania się pana na Cieszynie. Szkopuł jednak w tym, że analizowane 
przez nas dokumenty nic nie wspominają (a powinny) o zastawie, a żadne dokumen-
ty zastawne nie zachowały się. Ponadto przy założeniu zastawu nie bardzo wiadomo, 
skąd wzięły się pretensje pieniężne Kazimierza II wobec swego szwagra, ani czy były 
podejmowane próby wykupu zastawu. 

Oczywiście, można także założyć, że przejęcie Bielska przez księcia zatorskiego na-
stąpiło na drodze jakieś interwencji zbrojnej, ale rozwiązanie to wydaje się być mało 
prawdopodobne, gdyż z pewnością musiałoby pozostawić wyraziste ślady w ówcze-
snych dokumentach i kronikach, nie mówiąc już o reakcji polskiego suwerena Jana 
Olbrachta. Wiadomo skądinąd, że kosztownego przecież wojska Jan V nie posiadał. 
Pamiętajmy także, że Księstwo Zatorskie leżało już wówczas w całości w obrębie Ko-
rony Polskiej – od wschodniej granicy Księstwa Cieszyńskiego, na której położone 
było Bielsko, stanowiącej także od 1457 r. granicę państwową między Polską a Cze-
chami, dzieliło je około 20 km, czyli pas terytorium Księstwa Oświęcimskiego będą-
cego również własnością królów polskich. Przy takim położeniu jakakolwiek akcja 
zbrojna Jana V przeciwko własnemu szwagrowi tym bardziej wydaje się mało realna.

25 LT, [t. 2], [nr] 314, s. 66; W. Kuhn, Geschichte…, s. 33, 62–63, 414–415 (w aneksie cały dokument); 
I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 262, 275. Warto dodać, że w dyplomie Kazimierza II po raz pierwszy 
w źródłach pojawiła się wzmianka o zamku bielskim. Jak sądzą dotychczasowi badacze jego historii, 
właśnie po tej dacie nastąpiła rozbudowa zamku. Zob. B. Chorąży, B. Chorąży, Założenie…, s. 201–203; 
Bogusław Chorąży, Piotr Kenig, Zamek w Bielsku. Zarys historyczny, Bielsko-Biała 2003, s. 10–11; Ana-
lizowany dokument z 28 IX 1497 r. nie wnosi żadnych szczegółów na temat bielskiego zamku.

26 Jak dotąd nie wyjaśniono w literaturze, na co zostały zużyte sumy otrzymywane przez Jana V od Jana 
Olbrachta za sprzedaż Księstwa Zatorskiego.

27 LT, [t. 2], [nr] 276, s. 43; K. R. Prokop, Księstwa…, s. 182; W. Gojniczek, Urzędy…, s. 127; Zauważmy, że 
Jan Trnka z Raciborzan pełnił w latach 1495–1501 funkcję starosty oświęcimskiego, a także został 
dzierżawcą oświęcimskich królewszczyzn, w tym wsi Lipnik, położonej naprzeciwko Bielska. Zatem 
można wnosić, że musiał być zainteresowany przebiegiem konfliktu o to pograniczne miasto. Zob. 
J. Polak, Zarys dziejów Lipnika, Bielsko-Biała 2002, s. 37.
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O tym, że książę zatorski stał się przed 1496 r. panem Bielska i był nim do (zapew-
ne) 1498 r., przekonują nie tylko przytoczone przez nas dwa wyroki sądowe zapadłe 
w Nysie i Wrocławiu. Co prawda nie zachował się żaden dokument Jana V dotyczący 
Bielska i jego okolic (istnieją jednak poszlaki, że takie dokumenty były sporządza-
ne, o czym niżej), niemniej dysponujemy jeszcze dwoma, chociaż tylko pośrednimi 
świadectwami potwierdzającymi jego panowanie nad terytorium bielskim. Pierwszy 
z nich to wpis w oświęcimskiej księdze sądowej o procesie z lat 1525–1426 toczącym 
się między Jakubem Palczowskim a Katarzyną Maleczską o klejnoty, wypożyczone 
przez nią swego czasu od dobrej pamięci księcia Janusza na Bielsku28. Niewątpliwie 
chodzi tu o księcia zatorskiego Jana V (zm. 1513). Drugi tego typu dowód, później-
szy w czasie, pochodzi z urbarza państwa bielskiego z 1571 r., w którym znalazła się 
wzmianka o dokumencie wystawionym przez księcia Janusza dla jednego z czynszow-
ników zamku bielskiego29. Pewne jest, że krótkotrwałe rządy Jana V w Bielsku pozo-
stawiły nader nikłe ślady w źródłach historycznych30. 

Możliwa jest jeszcze inna hipoteza tłumacząca cały konflikt powstały w 1497 r., 
a być może nawet w końcu poprzedniego roku. Zachodzi bowiem pytanie, czy przy-
padkiem wzajemne stosunki obu Piastów nie uległy pogorszeniu na skutek niespo-
dziewanej śmierci księżnej Barbary, małżonki Jana V? Data jej zgonu, jak dotąd, nie 
jest znana genealogom. Krzysztof Jasiński sytuuje ją między 21 IX 1494 a rokiem 
150731. W tym przypadku, wobec braku potomstwa w związku Jana i Barbary, po-
wstałaby kwestia zwrotu posagu księżnej jej opiekunowi, o którym charakterze nic 
nam nie wiadomo (nie jest znany dokument posagowy). Możliwe, że na posag ten 
składała się suma 3,5 tys. florenów oraz klejnoty książęce, o których mowa w bisku-
pim dokumencie z 1497 r.32 Jednakże prócz nich Kazimierz II stanowczo domagał 
się zwrotu dóbr bielskich położonych na wschodniej rubieży swego księstwa, które 
w niewiadomy sposób znalazły się w ręku księcia zatorskiego. Dobra te raczej nie 
stanowiły części posagu, skoro jeszcze w 1489 r. książę cieszyński wystawił przywilej 
Bielsku, być może były tylko jego zabezpieczeniem. Widocznie więc posag nie został 
w całości wydany przez opiekuna Barbary, a zniecierpliwiony jej małżonek próbował 
go wyegzekwować na swój sposób. Działania te pozostają jednak w sferze domysłów. 
Hipotetyczny zgon księżnej zmieniał sytuację. Prawdopodobnie Jan V nie zamierzał 
szybko oddać Bielska, próbując jak się tylko da opóźnić ten moment, stąd jego sabo-

28 Soudní knihy osvětimské a zátorské z r. 1440–1562, wyd. Rudolf Rauscher, Praha 1931, nr 356 
z 3 X 1525, s. 107.

29 W. Kuhn, Geschichte…, s. 66. 
30 W konsekwencji mogło to wpłynąć na badaczy polskich, którzy zbagatelizowali biskupi dokument 

z 1497 r.; W. Kuhn, Geschichte…, s. 66. Autor sugeruje jeszcze, że ze sprawą tego panowania związane 
jest dożywotnie przekazanie wsi Lipnik (leżącej po drugiej stronie rzeki Białej, w Księstwie Oświę-
cimskim) w 1523 r. Kazimierzowi II przez Zygmunta Starego. Naszym zdaniem wniosek ten jest cał-
kowicie bezzasadny, ponieważ sprawa Lipnika (królewszczyzny) wiązała się z kwestią rekompensaty 
króla dla księcia za jego różne osobiste usługi. Zob. Słownik historyczno-geograficzny województwa 
krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, z. 3, Kraków 2000, s. 661–663; J. Polak, Zarys dziejów…, s. 46.

31 K. Jasiński, Rodowód…, s. 657; Książęta i księżne…, s. 17–18. 
32 KCC, Szersznik, sygn. DD VIII 6, k. 85; I. Rychlik, Księstwa…, s. 63. 
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towanie akcji biskupa Rotha. Nadgraniczne miasto, leżące na ważnym szlaku han-
dlowym z Krakowa do Pragi i Wiednia, zasiedlone głównie przez mieszczaństwo 
niemieckie (rzemieślników i kupców) i liczące około tysiąca mieszkańców, było już 
wówczas bogate i z pewnością dostarczało znacznych dochodów jego właścicielowi33. 
Z tego samego powodu nie można się dziwić zaangażowaniu i irytacji Kazimierza II, 
który formalnie pozwał swego szwagra przed najwyższe sądy śląskie. Utrata Biel-
ska z wioskami z pewnością była niepokojącym dla niego przejawem kolejnej próby 
dezintegracji terytorium Księstwa Cieszyńskiego34.

Konflikt znalazł swoje zakończenie zapewne w 1498 r. w postaci zwrotu Biel-
ska z przyległym terytorium prawowitemu właścicielowi – księciu cieszyńskiemu. 
Pośrednio przekonuje nas o tym wielki przywilej króla Władysława Jagiellończyka 
z 23 II 1498 r. dla Kazimierza II, potwierdzający wszystkie przywileje nadane przez 
jego poprzedników dynastii cieszyńskiej oraz nadający nowe m.in. prawo posiadania 
przez księcia i jego następców do czwartego pokolenia rodowego dziedzictwa, w tym 
całego Księstwa Cieszyńskiego (potwierdzenie aktu z 1490)35. O zaspokojeniu (wy-
kupieniu hipotetycznego zastawu) Jana V zupełnie nic nie wiadomo, dostępne źródła 
z późniejszego okresu nie wspominają o jakichkolwiek jego roszczeniach w stosun-
ku do księcia cieszyńskiego, podobnie zresztą jak w przypadku żądań Kazimierza 
II. Finał konfliktu, podobnie jak jego geneza, pozostaje więc wciąż tylko częściowo 
rozwiązaną zagadką.

Warto jeszcze przywołać konstatację ogólniejszej natury. W przypadku rozliczeń 
finansowych sporów między książętami śląskimi było sporo, podobnie zresztą jak 
w sprawach posagów i ich zwrotów. Konflikt z Janem V zatorskim był jednym z wie-
lu, jakie miewał cieszyński dynasta z książętami śląskimi. Bodaj w najpoważniejszy 
popadł z księciem opolskim Mikołajem II (1476–1497), który w czasie obrad sejmu 
śląskiego w Nysie 26 VI 1497 r. rzucił się z mieczem na Kazimierza II i biskupa Jana 
Rotha. W konsekwencji nieudanego zamachu został ścięty, ale jak dotychczas bada-
czom nie udało się wyjaśnić tła i powodu tego znanego i głośnego starcia36. 

Należałoby jeszcze rozważyć kwestię, o jakich „przyległych terenach” do miasta 
Bielska mówi biskupi dokument z 1497 r.? Walter Kuhn zinterpretował to pojęcie 
jednoznacznie, pisząc o przyznaniu księciu zatorskiemu terytorium „Herrschaft Bie-
litz” (państwa bielskiego)37. Jednak jest to termin pojawiający się w źródłach dopiero 

33 I. Panic, Sytuacja demograficzna Bielska i regionu bielskiego, [w:] I. Panic, Bielsko od zarania…, s. 228. 
Niestety dla bliższej charakterystyki miasta z końca XV w. dysponujemy jedynie wspomnianym wyżej 
dyplomem Kazimierza II z 1489 r. 

34 I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 159, 180 i nn.
35 W dokumencie wymienia się jeszcze Księstwo Pszczyńskie. LT, [t. 3], [nr] 350, s. 14–15; F. Kiryk, Kazi-

mierz…, s. 291; D. Pindur, Książę…, s. 63–64.
36 Z. Boras, Książęta…, s. 306–313, 346; I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 181–183; D. Pindur, Książę…, s. 56–

57. Równolegle do konfliktu z Janem V zatorskim, Kazimierz II toczył przez wiele lat zacięty spór 
z księżną opawską i raciborską Małgorzatą (Machną), żoną księcia Kazimierza zatorskiego – o Żory, 
Rybnik, Pszczynę i ziemię pszczyńską, zakończony na sejmie śląskim we Wrocławiu, który wyrokiem 
biskupa Jana Rotha i księcia ziębicko-oleśnickiego Karola I oddalił 24 I 1499 r. jej roszczenia. 

37 W. Kuhn, Geschichte…, s. 66.
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w XVI w.38 Niewątpliwie geneza tego państwa sięga połowy XV w., kiedy zaczął się 
w ramach niewielkiego przecież Księstwa Cieszyńskiego formować i emancypować, 
w jego wschodniej części, nowy administracyjny subregion. Formalnie jego począt-
ków można się doszukiwać w podziale Księstwa Cieszyńskiego między czterech sy-
nów Bolesława I (zm. 1431) dokonanym 29 XI 1442 r.39. W jego wyniku miasto Bielsko 
wraz z przyległymi wioskami otrzymał wówczas najmłodszy syn Bolesław II, a o roz-
ległości jego działu mówią dwa późniejsze dokumenty wymiany dóbr z najstarszym 
bratem Wacławem I z 6 II 1452 r. (Wacław oddał Bolkowi weichbild bytomski z poło-
wą Bytomia w zamian za Bielsko z 10 książęcymi wioskami). W źródłach tych wymie-
nione zostały miejscowości położone – co charakterystyczne – wyłącznie na zachód 
i północny zachód od Bielska (Belicz): Stare Bielsko, Mazańcowice, Ligota, Konra-
diswalde (Międzyrzecze Górne), Jasienica, Rudzica, Iłownica, Roztropice i Grodziec40. 
Prawdopodobnie wraz z wioskami rycerskimi, takimi jak: Czechowice, Dziedzice, Że-
bracz, Mückendorf (Komorowice Czechowickie), Jaworze i Kamienica, położonymi na 
północ i południe od Bielska, tworzyły one spójny kompleks dóbr, niepokrywający 
się wszakże z obszarem późniejszego państwa bielskiego, wyłonionego ostatecznie 
w 1565 r. jako domena księcia Fryderyka Kazimierza (prawnuka Kazimierza II)41. 

Podziały z lat 1442–1452 można nazwać pierwszym wyodrębnieniem „terytorium 
bielskiego”, będącym w istocie pojawieniem się nowego Księstwa Bielskiego, położo-
nego nad granicą (od 1457) z Polską, biegnącą wzdłuż rzeki Białej, w którym wspo-
mniany książę cieszyński Wacław I panował do swej bezpotomnej śmierci w 1474 r. 
W tym czasie okrojonym w ten sposób Księstwem Cieszyńskim władał jego brat 
Przemysław II. Tym samym Bielsko awansowało do roli centrum okręgu politycz-
nego, siedziby udzielnego władcy tytułującym się „księciem cieszyńskim i panem na 
Bielsku” oraz zarządcy klucza gospodarczego domeny książęcej42. 

Powtórne wyodrębnieniu tego terytorium nastąpiło po konflikcie o schedę po Wa-
cławie I, prawnym opiekunie Kazimierza II, pomiędzy tym ostatnim a jego stryjem 
Przemysławem II43. Stało się tak w wyniku zawarcia 13 V 1475 r. przez adwersarzy 

38 D. Pindur, Książę…, s. 173 (aneksy źródłowe). Dokument Jana z Pernsteinu z 28 XII 1529 r.
39 Lehns…, s. 617–621 (nie wymienia się Bielska); LT, t. 1, cz. 2, 1400–1459, wyd. E. Němec, Český Těšín 

1958, [nr] 186; W. Kuhn, Geschichte…, s. 60–61; I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 158; W. Gojniczek, Urzę-
dy…, s. 128.

40 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór dokumentów pergaminowych i pa-
pierowych, sygn. 18 i 19; Lehns…, s. 564–567; LT, t. 1, cz. 2, [nr-y] 208 i 209 (błędna data 2 II); G. Bier-
mann, Geschichte…, s. 86–87; błędna interpretacja u D. Pindura, Książę…, s. 18. 

41 W. Kuhn, Geschichte…, s. 61–62. Przekonanie autora, że do wymienionych miejscowości należało-
by jeszcze doliczyć wsie położone wokół Grodźca: Biery, Świętoszówkę, Łazy, Bielowicko, Kowale 
i Wieszczęta, uważamy za dyskusyjne.

42 Tamże; I. Panic, Dzieje polityczne miasta w średniowieczu. Panowie Bielska,[w:] I. Panic, Bielsko od za-
rania…, s. 137, 139; tenże, Gospodarka Bielska, [w:] I. Panic, Bielsko od zarania…, s. 238–239; tenże, 
Śląsk Cieszyński…, s. 22; K. R. Prokop, Księstwa…, s. 202 (autor zwrócił uwagę na ekonomiczne uzależ-
nienie Księstwa Bielskiego od Królestwa Polskiego); W. Gojniczek, Urzędy…, s. 128.

43 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pierwszy znany dokument Kazimierza II wydany 6 XI 1465 r. 
w kwestii dotyczącej wsi Jasienica, należącej do księstwa Wacława I. Czy był on przejawem dopuszcze-
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umowy dzięki mediacji księcia oświęcimsko-toszeckiego Przemysława. Na jej pod-
stawie Kazimierz otrzymał co najmniej część księstwa Wacława I: kilka wiosek (do-
kument wymienia wioski [Stare] Bielsko, Kurzwald [Międzyrzecze] i Jasienicę) oraz 
prawdopodobnie Bielsko. Z chwilą śmierci stryja (11 lub 18 III 1477), na mocy jego 
testamentu przejął on po nim domenę książęcą, zatem terytorium bielskie znalazło 
się na powrót w zjednoczonym Księstwie Cieszyńskim44. 

Niemal 20 lat później z powodu hipotetycznego zastawienia Bielska księciu za-
torskiemu Janowi V, „państwo bielskie” zostało odtworzone ponownie, chociaż 
w kształcie nam nieznanym. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak założyć, 
że obejmowało ono co najmniej te same miejscowości, którymi dysponował Kazi-
mierz II w latach 1475–1477. Było to już trzecie, chociaż znów krótkotrwałe jego 
wyodrębnienie z terytorium Księstwa Cieszyńskiego, świadczące zarazem o gospo-
darczo-fiskalnym okrzepnięciu klucza bielskiego. Kolejne jego wydzielenie nastąpiło 
dopiero w drugiej połowie XVI w. (zastaw dla Kaspra Wilczka w 1553 r. i dzielnica 
księcia Fryderyka Kazimierza w 1565 r.)45, prowadząc do ostatecznego wyodrębnie-
nia w 1572 r. z Księstwa Cieszyńskiego bielskiego mniejszego państwa stanowego.

Nasze rozważania na temat konfliktu między księciem cieszyńskim Kazimierzem 
II a księciem zatorskim Janem V rozgrywającym się w końcu XV w., którego główną 
stawką było miasto Bielsko, należy zakończyć konkluzją o jego wciąż zagadkowym 
przebiegu. Powodem są niedostatki źródłowe. W tej sytuacji trudno będzie o jego 
pełne wyjaśnienie i potwierdzenie wysuniętych przez nas hipotez. Jednak ustalone 
fakty pozwalają na skorygowanie dotychczasowej wiedzy o rządach Kazimierza II 
w Księstwie Cieszyńskim, szczególnie pod kątem zagadnienia kształtowania się sytu-
acji na jego wschodnich rubieżach, stosunkach z księciem zatorskim, a także wiedzy 
o historii późnośredniowiecznego Bielska. Panowanie w nim Jana V stanowi w niej 
ciekawy i istotny epizod.

CONFLICT OVER BIELSKO AT THE END OF THE 15TH CENTURY

The article deals with a mysterious conflict that occurred in 1497 over the town of Bielsko and 
adjacent villages, between the Upper Silesian princes Casimir II of Cieszyn (a fiefdom of Czech 
kings) and Jan V of Zator (a fiefdom of Polish kings). Casimir II demanded that Jan V return this 
territory, as well as a certain sum of money and family jewels. John V came into possession of 
the "Bielsko territory" after 1489, in unknown circumstances. Probably around 1494 the case 
was brought before the arbitration court of the Bishop of Wrocław, Jan Roth, who on 28 No-
vember 1497 issued a judgment favourable to Casimir II.

nia przez tego ostatniego swojego bratanka do jakieś formy współrządów? Zob. D. Pindur, Książę…, s. 22. 
44 Lehns…, s. 568 (regest); G. Biermann, Geschichte…, s. 88; LT, [t. 2], [nr] 260, s. 30; W. Kuhn, Geschichte…, 

s. 62; Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, ks. 12, (1445–1461), [kom. 
red. Krzysztof Baczkowski i in.], Warszawa 2009, s. 408; I. Panic, Śląsk Cieszyński…, s. 25, 182.

45 W. Kuhn, Geschichte…, s. 97–99; I. Panic, Położenie polityczne miasta i regionu na tle wydarzeń w Euro-
pie Środkowej (1528–1742). Panowie Bielska, [w:] I. Panic, Bielsko od zarania…, s. 283–285.
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Nevertheless, the Duke of Zator neglected to relinquish Bielsko and the money for quite 
some time. He eventually followed the ruling in 1498. Because of the scarcity of historical 
sources, the origins of the conflict remain mysterious. The author puts forward several hy-
potheses in this respect: the disputed territory may have been a pledge by Casimir II in favour 
of the lender Jan V. Another hypothesis concerns the matter of reclaiming the dowry after the 
unexpected, childless death of the wife of Jan V, Barbara, who was also the sister of the Duke 
of Cieszyn, who paid the dowry. The period of Jan V's rule over Bielsko was also the next stage 
in the emergence of a new administrative creation from the Duchy of Cieszyn – the Duchy of 
Bielsko, and the future smaller state country of Bielsko.


