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UZUPEŁNIENIA DO GENEALOGII PIASTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI
Śl ą s k ic h

Wobec coraz pilniejszej konieczności ponownego wydania lub opra
cowania Genealogii Piastów napisanej przed wielu laty przez O. Balzera 
mogą być przydatne wszelkie uwagi krytyczne, jakie się gromadziły 
i ciągle jeszcze gromadzą na marginesie tego monumentalnego dzieła, 
będącego bez wątpienia niedościgłym wzorem erudycji, krytycyzmu 
i pomysłowości w literaturze światowej. Nawiązując do ostatnio opu
blikowanych uzupełnień K. Jasińskiegol, podaję tutaj kilka przygod
nych uwag o Piastach XII w., szczególnie śląskich 1 2.

Nie tylko dwie, ale pozornie nawet trzy Adelajdy wystąpiły na prze
łomie XI/XII- w. w związku z domem Piastów. Jedną wprowadził na 
karty historii Jan Długosz jako domniemaną żonę Bolesława Krzywo
ustego mając jednak na myśli rzeczywistą. Salomeę z Bergu3. Dru
gą, rzekomą córkę Bolesława Krzywoustego wprowadził do genea
logii Piastów Oswald Balzer, łącząc jej imię z margrabią austriackim 
Albrechtem II Pobożnym, zmarłym w r. 1137 4. Wreszcie trzecia Ade
lajda, córka Władysława Hermana, wyłoniła się w literaturze już 
w r. 1870, ale nie dostrzeżona przez Oswalda Balzera, została przedsta
wiona jako Piastówna w naszej literaturze dopiero przez H. Polacz- 
kównę w 1932 r. 5

1 K. J a s i ń s k i ,  Uzupełnienia do genealogii P iastów  (Studia Żródłoznawcze, 
III, 1958, s. 199—212; V, 1960, s. 89—111).

2 Dalszy ciąg tych studiów  zam ierzam  ogłosić w  zw iązku z rozbiorem  k ry 
tycznym  tzw. Nekrologu czesko-śląskiego, wydanego w r. 1863 przez W. W atten- 
bacha.

3 Joannis D l u g o s s i i  Historiae Polonicae libri X II, t. I, K raków  Í873, s. 488.
4 O. B a l z e r ,  Genealogia Piastów, K raków  1895, s. 138 i n.
5 H. P o l a c z k ó w  n a ,  P rzyczynek do „Genealogii P iastów ” (Miesięcznik H e

raldyczny, XI, 1932, s. 95—102, 117—123).



Sprawa Adelajdy, rzekomej żony Bolesława Krzywoustego, została 
wyjaśniona już przez A. Semkowicza, jakkolwiek domysł Balzera, jakoby 
imię jej Długosz po prostu zmyślił, nie wydaje się przekonywającyb.

W sprawie domniemanej córki Bolesława Krzywoustego, urodzonej 
rzekomo już w r. 1114, wypowiedział się krytycznie i całkowicie prze
konywająco S. Kętrzyński* 7; Balzer, łącząc imię margrabiny Adelajdy 
z nekrologu z Klosterneuburg z rodem Piastów, był jednak tylko o krok 
od prawdy. W danym wypadku chodziło o Adelajdę, córkę Władysława 
Hermana.

Dziejami tej Adelajdy zajęła się obszernie H. Polaczkówna, wyzys
kując materiały zebrane przez C. Trottera do genealogii rodu von Voh- 
burg i uzupełniając je własnymi poszukiwaniami. Pierwszą i właściwie 
jedyną pewną wiadomość o tej polskiej księżniczce przynoszą anoni
mowe Notae genealogicae Bavaricae ze schyłku XII lub z początku 
XIII w., ogłoszone po raz pierwszy przez W. Giesebrechta. Podają one 
następującą informację: „Marchio Dietpoldus de quadam, quam du
xerat de Polonia, genuit filium nomine Diepoldum et quatuor filias, vide
licet Adelam imperatricem, Sophiam de Leksmunde, Eufemiam de As
sel, Juttam uxorem advocati Ratisponensis. Mortua illa de Polonia, 
marchio Diepoldus duxit aliam uxorem de Saxonia” 8. Postać Dypolda 
z Vohburga, margrabiego marchii Cham i Nabburg na pograniczu czes- 
ko-bawarskim, jest dobrze znana; urodzony około r. 1076 jako syn 
Dypolda II (zm. 1078) i Luitkardy karynckiej (zm. 1119), objął w 1099 r. 
obie marchie i dzierżył je aż do swej śmierci w 1146 r . 9 Ponieważ 
wszystkie trzy żony Dypolda dadzą się zidentyfikować na podstawie 
źródeł dokumentowych, a pierwszą wśród nich jest Adelajda, łatwo 
stąd wywnioskować, że anonimowa księżniczka polska wymieniona 
w Notae genealogicae Bavaricae nosiła imię Adelajdy. Tak właśnie ro
zumował W. Giesebrecht i za nim powtarzali to in n i10. Jest tylko

9 A. S e m k o w i c z ,  K rytyczn y  rozbiór „Dziejów polskich” Jana Długosza 
(do roku  1384), K raków  1887, s. 154—155. B a l z e r ,  op. cit., s. 122; wiadomo, że 
jedna z sióstr H enryka IV nazyw ała silę A delajda, należy się więc tylko zasta
nowić, ja k ą  drogą Długosz doszedł do skojarzenia jej im ienia z im ieniem  rzekomej 
żony Bolesława K rzywoustego; źródłem  jego in form acji mogła być jak aś znana 
m u h istoria cesarzy.

7 S. K ę t r z y ń s k i ,  Na m arginesie „Genealogii Piastów " (Przegląd H isto
ryczny, XXIX, 1930/21, s. 196—199).

8 MGH SS XXIV 76.
B Zob. K. B o s i ,  Die M arkengründungen Kaiser Heinrichs 111 au f bayerisch- 

österreichischem  Boden  (Zeitschrift fü r  bayerische Landesgeschichte, XIV, 1943/41, 
s. 208—209).

10 W. G i e s e b r e c h t ,  Beiträge zur Genealogie des bayerischen Adels (Sit
zungsberichte der A kadem ie der W issenschaften zu M ünchen, I, 1870, s. 563 i n.);



rzeczą przypadku, że dyskusja na .ten temat uszła uwagi O. Balzera. 
Także H. Polaczkównę niepokoiło, na czym historycy niemieccy oparli 
swoją pewność, że Adelajda ta była córką Władysława Herm anan . 
Domysł ten wysunął już swego czasu W. Giesebrecht. Powtórzył go 
za nim C. Trotter. Ani jeden, ani drugi nie mieli do dyspozycji źródeł 
innych poza ogólnie znanymi, w których jednak nie znajdujemy wy
raźnego potwierdzenia tego domysłu. Do ich konkluzji można jednak 
dojść drogą pośrednią, a także przez odwołanie się do źródeł polskich, 
których historycy niemieccy i austriaccy nie znali.

H. Polaczkówna zwróciła trafnie uwagę na przekaz kroniki Anoni- 
ma-Galla, w której podaje on, że Władysław Herman miał z Judyty 
salijskiej trzy córki: „Una quarum in Russia viro nupsit, una vero suum 
sacro velamine caput texit, unam autem sue gentis quidam sibi eouni- 
vit” 11 12. Balzer i inni odnosili zaimek „sue” do Władysława Hermana 
i w następstwie tego dawali tej trzeciej córce Władysława za męża ja
kiegoś wielmożę polskiego13; jeżeli jednak odniesiemy ten zaimek do 
Judyty, to wtedy jest możliwość wiązania zamążpójścia Adelajdy z ja
kimś wielmożą narodowości niemieckiej 14. Trudno przeczyć, że Anonim-
H. G r a d l ,  Zur ältesten Geschichte der Regió Egere (M itteilungen des Vereines 
fü r Geschichte der D eutschen in Böhmen, XXIV, 1885/86, s. 17 i n.); t e n ż e ,  
Geschichte des Egerlandes bis 1437, P rag  1893, s. 58; C. T r o t t e r  w dziele Genea
logisches H andbuch zur bayerisch-österreichischen Geschichte, Liefg. I, G raz 1931.

11 P o l a c z k ó w n a ,  op. cit., s. 96: w konkluzji swej analizy au to rka ta  stw ie r
dziła: „Dla nas przyczynkiem  najistotniejszym , uchylającym  się jednak  w pracy 
dra T ro ttera  spod kontroli, jest w iadom ość o stosunku ojcowskim  W ładysława 
H erm ana do A delajdy, żony Diepolda III. D w ukrotnie przy im ieniu Diepolda 
i A delajdy powtórzony cy tat M onum enta Germaniae, SS, 3, 130, w skazuje na 
Annales A ugustani i la ta  tej k ron ik i 1079—1084, w których  nie może być mowy 
o obojgu m ałżonkach: przejrzenie indeksów  w szystkich 30 tomów Scriptores także 
nie rzuciło na ten  cy tat św ia tła”. Polaczków na znalazła się na fałszyw ym  tropie; 
C. T ro tter cytował w danym  w ypadku M e n c k e n a  Scriptores rerum  G erm ani
carum, t. III, kol. 130 B, gdzie powołał się na następujący tekst z Chronicon  
Pegaviense: „Anno Dom. M CXVIII. D itpoldus m archio de N apurch petitione m a
tris sue e t Adelheidis uxoris construx it M onasterium  in Reichenbach sub Witigo 
prim o abba te”. C ytat ten  nie mieści się w sam ej kronice, lecz jest dopisany „sta
rożytną ręk ą” na m arginesie. Można go też odnaleźć w w ydaniu  Annales Pega- 
vienses w MGH SS XVI 256, przyp. b, w którym  w yjaśniono równocześnie, że 
dopisek ten  uczyniono ręką ze schyłku XV w. Jak  widzimy, cy tat ten  nie w y
kracza w niczym poza to, co już wiem y z innych znacznie lepszych źródeł, zesta
wionych za T ro tterem  przez H. P o l a c z k ó w n ę ,  op. cit., s. 95—97.

12 G a l i i  A n o n y m i  Cronica et Gesta ducum  sive principům  Polonorum, 
ed. C. M a l e c z y ń s k i ,  K raków  1952, s. 63—64 (lib. II, c. 2).

13 B a l z e r ,  op. cit., s. 125—126.
14 Stosowną analizę odnośnego tekstu  przeprow adziła P o l a c z k ó w n a ,  op. 

cit., s. 119—'120, znajdując uznanie ostatniego w ydaw cy kronik i A nonim a-G alla 
(K. M a l e c z y ń s k i ,  op. cit., s. 64, przyp. 3).



Gall wyraził tę możliwość nad wyraz niedołężnie, ale leży ona jeszcze 
całkowicie w granicach poprawności gramatycznej. Za takim rozumie- 
niem tekstu Anonima-Galla przemawiają rozmaite względy pośrednie'
1. W XI i XII w. nie są nam znane przykłady poślubienia Piastówny 
przez wielmożów polskich; tym bardziej musiało to dotyczyć córek 
Władysława, które zrodziły się z żony wywodzącej się z domu cesar
skiego; 2. nie ma współcześnie żadnej innej księżniczki polskiej, która 
mogłaby być poślubiona przez Dypolda; 3. imię Adelajdy mogła córka 
Władysława i Judyty odziedziczyć poprzez swoją matkę (jej siostra 
nosiła to imię); wreszcie 4. jakkolwiek nie są nam znane losy Judyty 
po śmierci męża, jest rzeczą prawdopodobną, że wnet po śmierci męża 
wróciła ona do Niemiec i oddała tutaj do klasztoru w Gandersheim drugą 
swą córkę, Agnieszkę 15. Data śmierci Judyty nie da się ustalić z do
stateczną pewnością; próba jej ustalenia w oparciu o przekazy żywo- 
ciarza Ottona bamberskiego została słusznie odrzucona (O. Balzer, 
T. Wojciechowski). Na uwagę zasługują związki Judyty z klasztorami 
południowoniemieckimi; śmierć jej zanotowały tylko nekrologi klasztorne 
w Ratyzbonie i w Weltenburgu pod Ratyzboną, można więc przypuścić, 
że w jednym z tych klasztorów przebywała ona pod koniec życia wraz 
ze swą najmłodszą córką, Adelajdą, która tuta-j niedaleko od Vohburga 
łatwo mogła zostać wydana za Dypolda 16.

Data urodzin Adelajdy nie jest również znana; mogła się urodzić 
między rokiem 1088—1102, raczej jednak bliżej r. 1090 niż 1100. Mąż 
jej Dypold liczył w r. 1099, kiedy objął marchionat, około 23 lat. Hi

15 Za tym, że przebyw ała ona czas jak iś w Polsce, przem aw ia fak t, że n a j
starsza jej córka została w ydana za księcia ruskiego Jarosław a Swiętopełkowica 
kijowskiego, co byłoby trudne  do urzeczyw istnienia po wyjeździe Judyty  z cór
kam i do Niemiec. Balzer określa ogólnikowo datę zaślubin nä la ta  przed r. 1107, 
kiedy Jarosław  w ystępuje jako  pośrednik między Bolesławem a Zbigniewem. 
Przypuszczalnie jednak  zaślubiny zostały przeprow adzone koło r. 1102/3, kiedy 
to zaw arł m ałżeństw o Bolesław K rzyw ousty ze Zbysławą, córką Świętopełka, 
w. ks. kijowskiego, a siostrą Jarosław a. Datę w yjazdu Judy ty  trudno  określić: 
mogła ona opuścić k ra j w zw iązku z najazdem  cesarza H enryka V na Polskę 
w  r. 1109. W każdym  razie koło r. 1110 m usiała już przebyw ać w Niemczech, 
skoro na ten czas datu je się zam ążpójście najm łodszej jej córki za D ypolda III  
z Vohburga.

16 Zob. B a l z e r ,  op. cit., s. 106. Zgadzając się z Balzerem, że milczenie Ano
nim a-G alla  nie upow ażnia nas do wniosku, iż Ju d y ta  żyła jeszcze podczas pisania 
ostatniej księgi tej kroniki, w  danym  w ypadku więcej wagi przyw iązujem y do 
przypuszczalnego m iejsca śm ierci sygnalizowanego przez zapiskę nekrologiczną 
klasztorów  w W eltenburgu i Ratyzbonie. Gdyby Judy ta  M aria nie była ściślej zw ią
zana z jednym  z tych klasztorów , trudno  byłoby w ytłum aczyć zainteresow anie dla 
jej śmierci. Zob. też T. W o j c i e c h o w s k i ,  Szkice historyczne jedenastego w ieka, 
wyd. 3, W arszawa 1950, s. 213—214.



storycy austriaccy określali datę jego ożenku na r. 1105. H. Polaczkówna 
oświadcza się za r. 1111 jako terminus ad quem 17. W r. 1118 Dypold 
i Adelajda mają już co najmniej dwoje dzieci, skoro zakładają klasztor 
w swoim i w swych dzieci imieniu. Z tego względu lata około r. 1110 
wydają się jako okres zawarcia ślubu najbardziej uzasadnione. Datę 
śmierci Adelajdy nekrologi klasztorne zapisują pod 25 lub 26 marca 
1125 18; ponieważ pierwsza data jest wymieniona w dwu niezależnych 
od siebie nekrologach, trzeba ją właśnie uznać za poprawną.

Parę słów należy jeszcze powiedzieć o dzieciach Adelajdy. H. Polacz
kówna przypuszcza, że przed r. 1118 urodził się najstarszy jej syn, 
Dypold IV, oraz inne dziecko pominięte w późniejszych genealogiach. 
Datę urodzenia Dypolda umieszcza ona koło r. 1116 19. Ponieważ w r. 1128 
zaślubił Dypold księżniczkę bawarską Matyldę, a zmarł już koło r. 1130, 
należy przesunąć datę jego urodzenia na lata wcześniejsze, koło r. 1110, 
po poślubieniu Adelajdy przez margr. Dypolda20. Najwięcej kłopotu 
sprawia genealogom niemieckim data urodzenia Adeli (Adelajdy), 
pierwszej żony cesarza Fryderyka Barbarossy. Ponieważ genealogia ba
warska z przełomu XII/XIII w. wymienia ją na drugim miejscu po Dy- 
poldzie IV, uważa się ją z reguły za drugie dziecko Adelajdy i Dypolda. 
Polaczkówna przyjmuje, że Adela urodziła się w r. 1121, Luitkarda (resp. 
Zofia) w r. 1123, Eufemia w r. 1125, a Jutta w r. 1127 21; inni histo
rycy przyjmują jeszcze późniejsze daty urodzenia córek, zaczynając se
rię od r. 1124 dla Adeli22. Do tak późnego datowania skłania ich oko
liczność, że urodzony koło r. 1122 Fryderyk Barbarossa miał poślubić 
Adelę dopiero koło r. 1147, a więc małżonka jego miałaby w chwili

17 P o l a c z k ó w n a ,  op. cit., s. 120.
18 Datę śm ierci podaje kron ika klasztorna z Reichenbach na dzień 26 III 1127 

(.,VII Kai. A prilis obiit A lhaidis m archionissa, uxor D iepoldi”). Nekrolog klasztoru 
benedyktyńskiego z A dm ont podaje datę 25 m arca („VIII. Kai. A prilis”); nekrolog 
klasztoru  w K losterneuburg podaje dw ukrotnie zapiskę o śm ierci A delajdy, raz 
pod 25 I („Adelheidis m archionissa”), drugi raz pod 25 III („Adelheidis m arch io 
nissa, hec trad id it G eczendorf”). B a l z e r ,  op. cit., s. 141, pierw szą zapiskę odnosił 
do nie znanej bliżej m argrabiny z rodu Babenbergów, drugą zaś do m niem anej 
Adelajdy, córki Bolesława Krzywoustego i Salomei z Bergu. Tymczasem obie za
piski należy odnieść do Adelajdy, żony m argrabiego Dypolda, z tym  że zapiska 
pierwsza jest widoczną pom yłką. Istotna w  obu w ypadkach jest da ta  dzienna: 25. 
Zapiska z Reichenbach jako w tórna m usi ustąpić m iejsca dw u współczesnym.

19 P o l a c z k ó w n a ,  op. cit., s. 97. Przypuszczenie o drugim  nieznanym  dziec
ku uw ażam  za zbędne.

20 Nie m a żadnego powodu; by przypuszczać, że Dypold IV poślubił księżniczkę 
M atyldę jako 12-letni chłopiec; należy przyjąć, że m iał on już w tym  czasie 
około 18 lat; tak  też G r a d l ,  op. cit., s. 23.

21 P o l a c z k ó w n a ,  op. cit., s. 98.
22 Zob. np. G r a n d i ,  op. cit., s. 21.



zamążpójścia co najmniej około 27 lat, co według obyczajów średnio
wiecza uchodziło za staropanieństwo. Jak sądzę, datacje te sa wszystkie 
nie do utrzymania. Jeżeli przyjmiemy, że Adelajda poślubiła Dypolda III 
koło r. 1110 i najstarszy jej syn urodził się niebawem potem, to nale
żałoby przyjąć, że do roku 1120 resp. 1124 nastąpiła długoletnia przerwa, 
zakończona nagłymi urodzinami czterech córek tuż przed śmiercią Ade
lajdy! Z drugiej strony, mając na uwadze datę małżeństwa Adeli z Fry
derykiem Barbarossą koło r. 1147 lub — jak słusznie zdaje się przyjmo
wać Pdlaczkówna — jeszcze za życia Dypolda IV, koło r. 1145/46, trudno 
przesuwać datę urodzenia Adeli między lata 1110—1120, bo w takim 
razie różnica wieku między nią a Fryderykiem jeszcze by wzrosła23. 
Toteż — jak sądzę — nie jest rzeczą właściwą przyjmować kolejność, 
w jakiej córki Adelajdy i Dypolda występują we wspomnianych Notach 
genealogicznych, za kolejność urodzenia. Jest rzeczą oczywistą, że autor 
tych Not nie znał właściwych dat urodzenia margrabianek nabburskich, 
lecz wymieniał je w kolejności ich rangi społecznej: najpierw cesarzową 
Adelę, następnie hrabinę z Lechsgemünd Luitkardę (resp. Zofię), dalej 
Eufemię poślubioną jakiemuś bliżej nie znanemu hrabiemu z Assel, 
wreszcie Juttę wydaną za jakiegoś Fryderyka, wójta kościoła ratyzboń- 
skiego. Nie należy zatem wykluczać, że Adela mogła być ostatnim 
dzieckiem Adelajdy i Dypolda, urodzonym między 1120—1127 r. Przy 
tym założeniu łatwo moglibyśmy pogodzić wiek Adeli z datą jej ślubu.

Szczegół ten jest dość istotny ze względu na dalsze losy życiowe 
Adeli. Poślubiona w r. 1146 (?), już najpóźniej w r. 1153 została porzu
cona przez męża. W dotychczasowej dyskusji nad tym przykrym wyda
rzeniem wysunięto trzy motywy rozwodu: 1) dużą różnicę wieku, 2) bli
skość pokrewieństwa i 3) bezdzietność24. O bezpodstawności pierwszego 
mówiliśmy już wyżej; motyw drugi odpowiada oficjalnej wersji dwor
skiej, jako powód rozwodu; motyw trzeci trudno przyjąć, skoro upłynęło 
tylko sześć lat od zawarcia małżeństwa25. Współczesne źródła nie po

23 Zob. P o 1 a c z k ó w  n a, op. c it ,  s. 98; G r a d l ,  op. cit., s. 24, liczy się n a 
w et z możliwością, że Adela mogła mieć w  chw ili zam ążpójścia 37 lat!

24 Zagadnienie to je s t szeroko omówione w  litera tu rze; zob. H. P  r  u t  z, Kaiser 
Friedrich I, t. I, G dańsk 1871, s. 49; G r a d l ,  op. c it, s. 22—24; P o l a c z k ó w n a ,  
op. cit., s. 98 i n.

25 W ersję tę  reprezen tu je przede w szystkim  najbliżej dw oru stojący Otto 
z Freisingen, k tó ry  pisze, iż król został „per apostolicae sedis legatos ab uxore 
sua ob v inculum  consanguinitatis separa tu s” ( O t t o n i s  e t  R a h e w i n i  Gesta 
Friderici 1. im peratoris, lib. II, c. 11, ed. 3, ed. G. Waitz, 1912, s. 111—112); żeby 
ten  cel osiągnąć, trzeba jednak  było sfałszować listę przodków, z k tórej wynikało, 
że prapradziadkow ie F ryderyka i A delajdy byli braćm i (zob. Ph. J a f f é ,  Biblio
theca rer. Germanicarum, t. I, s. 547). Z tego w ynika, że na dworze zdawano 
sobie spraw ę z fikcyjności tego argum entu  i że był on tylko potrzebny dla p rze



zostawiają jednak żadnej wątpliwości, co było istotną przyczyną roz
wodu, mianowicie złe prowadzenie się Adeli26. Pod tym względem nie 
odbiegała ona zdaje się od obyczajów swej babki Judyty, która nie zo
stawiła w Polsce najlepszego po sobie wspomnienia27.

DATA MAŁŻEŃSTWA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Z SALOMEĄ Z BERGU

Datę tego małżeństwa podał po raz pierwszy Jan Długosz pod r. 1110, 
myląc Salomeę z domniemaną Adelajdą 28. Data ta ma charakter całko
wicie konwencjonalny, jak to nieraz bywa u Długosza, i nie można do 
niej przywiązywać żadnej wagi. Tę samą datę podaje jednak Arsenius 
Sulger. kronikarz z drugiej połowy XVII w., który korzystał ze źródeł 
zwiefalteńskich, dziś częściowo zaginionych29. O. Balzer, nie mając

prow adzenia przewodu rozwodowego w k u rii papieskiej. W ersję bezdzietności opie
ra  się na koniekturze w ydaw cy Annales Herbipolenses, k tóre pod rokiem  1156 
przekazały wiadomość: „Etenim  filiam  Theobaldi m archionis de V oheburc vel pro
eo quod ...........  vel etiam  ideo quod in articulo consanguinitatis proxim e illicito
v ideban tu r coniuncti esse m atrim onio . . .  consilio e t decreto d im iserat” (MGH SS 
XVI 9). Otóż sześć przypuszczalnych lite r  b raku jących  po w yrazie „eo quod” w y
dawca uzupełnia słow am i „sine prole e ra t” . Opuszczenie dom niem anego tekstu  
nie jest jednak  niczym upraw iedliw ione; praw dopodobnie au to r R oczników  w ürz-  
burskich  opuścił jak iś w yraz w stydliw y lub n ieprzyjem ny dla dw oru panującego, 
jak  to zwykle praktykow ano.

26 Zarzut ten  bez obsłonek w ypow iada k ilka źródeł niezależnie od siebie. 
Annales Palidenses piszą pod r. 1156: „Qui [tj. F ryderyk] nobilem  habens uxo
rem  filiam  Tiepaldi m archionis, p rop ter im proborum  figm enta dudum  illam  r e 
pu d iav era t” (MGH SS XVI 89). W kronice O ttona z San Blasio czytam y: '„Circa 
hec tem pora [tj. koło r. 1153] F ridericus im perato r . . .  coram  H erm anno episcopo 
in choro Constanciensi uxorem  suam , filiam  m archionis de V ohiburch. Adelam  no
mine, causa fornicationis sepius infam atam  repud iav it” ( O t t o n i s  d e  S a n c t o  
B l a s i o  Chronica,, lib. I, c. 10, ed. A. Hofm eister, 1912, s. 10). Podobnie w yraża 
się au to r Chronicon M ontis Sereni, donosząc, że rozwód nastąpił „propter notam  
ad u lte rii” (MGH SS X X III 149). W Continuatio A dm untensis  z X II w. podano, 
że F ryderyk  ożenił się po raz drugi z Beatryczą, „repudiata  filia Diepoldi m ar
chionis, quam  prius habuerat uxorem ” (MGH SS IX  582); czasownik „repudiare” 
w skazuje na odtrącenie. Pośrednio słuszność zarzutów  potw ierdza znam ienny fak t, 
że Adela poślubiła w  r. 1157 cesarskiego m in isteria ła  D ietha z Ravensburga. Tezę 
o cudzołóstwie przyjm uje też E. R u n d n a g e l ,  Die Ehescheidung Friedrich Bar
barossas (Historische Studien, z. 238, B erlin  1933); zob. też E. O t t o ,  Friedrich Bar
barossa, Potsdam  (b. d.), s. 22.

27 Zob. w tej spraw ie tra fn e  uw agi R. G r ó d e c k i e g o  A nonim  tzw . Gall, 
Kronika polska, K raków  1923, s. 116, przyp. 2; o jej zachow aniu na W ęgrzech 
wiadom o z kronik i Bernolda; zob. W o j c i e c h o w s k i ,  op. cit., s. 288.

23 Zob. przyp. 3.
28 A rsenius S u l g e r ,  Annales im perialis m onasterii Z w ifa ltensis ordinis S. Be

nedicti in  Suevia, Augustae V indelicorum  1698, p. I, s. 49.



dostępu do tekstu Sulgera, doszedł do przekonania, że kronikarz ten 
korzystał z Długosza i na tegoż datacji oparł swoją. Dla rzadkości dzieła 
Sulgera przytoczymy tutaj odnośny fragment jego tekstu: „Hoc ipso 
anno [tj. 1110] Henricus comes de Berg etc. filiam suam Salomeam 
(alteram deinceps fundatricem nostram) nuptui tradit serenissimo duci 
Polonorum, Boleslao III Chriwousto, ita ob oris curvitatem ab illis 
populis dicto, principi potentissimo; qui (ut etiam Uladislaus parens) 
modeste a titulo regio per idem tempus abstinuerat ob interfectum ab 
antecessore suo rege Boleslao II sanctum episcopum Stanislaum. Ri- 
chinzam vero filiam alteram Lanzlando- (Ladislaum vocamus) duci Bo- 
hemiae et Sophiam Othoni nigro marchioni Moraviae eodem fere tem
pore in matrimonium elocavit. Fuere omnes benefactrices et sorores 
nostrae, summis deinceps regum principiumque familiis per haec con- 
nubia illatae” 30.

Przekaz ten nie zawiera właściwie żadnej nowej informacji w sto
sunku do znanych przekazów Ortlieba i Bertolda. Reminiscencje o Bo
lesławie Krzywoustym i Bolesławie Śmiałym oparte są, jak słusznie 
domyślał się Balzer, na przekazie Długosza 31. Ponieważ ani Ortlieb, ani 
Bertold nie podali dat zawarcia małżeństwa przez trzy hrabianki z Bergu, 
potwierdzić też trzeba domysł Balzera, iż również i tę informację za
czerpnął Sulger z Długosza. Kroniki Ortlieba i Bertolda nie przecho
wały się w komplecie, toteż kompilacja Sulgera zawiera niektóre szcze
góły nieznane32. Nie mając oparcia w podstawie źródłowej, szukał Bal

30 Tamże.
31‘Pouczy nas o tym  porów nanie wywodu etymologicznego o przydom ku „K rzy

w ousty” u Sulgera z odnośnym wywodem  u D ł u g o s z a ,  op. cit., s. 565: „A ppel
la b a tu r  autem  K rzyw ousty in vu lgari Polonico, quod significat indirecti oris; 
m oribus enim  an th ra x  in adolescentia proportionem  vultus eius sua vexatione 
disterm inans, oris curvitatem , a quo cognomen sortius est, illi induxera t” .

32 Nie zaw adzi podać tu ta j k ilka mało znanych tekstów , które mimo późnego 
przekazu zaw ierają  w  sobie ślad dobrej tradyc ji historiograficznej. S u l g e r ,  op. 
cit., s. 69: „S uperat exinde victricibus arm is Pom eraniam  Boleslaus Poloniae po- 
tentissim us dux et p rescrip tis idolorum  sacrilegis cultibus eam  ad veri num inis 
adorationem  induit opere legati apostolici S. O ttonis episcopi Bam bergensis, cuius 
v iri adium ento dux usus potissim um  est, quod esset sibi non postrem o affin ita tis 
g radu  conjunctus, nam  Gisela B ertholdi m archionis H istriae filia, O ttonis episcopi 
e fra tre  neptis in  m atrim onio v ix e ra t Diepoldi comitis de Berg, cui Salom ea du- 
cissa Poloniae soror; Boleslaus autem  m aritus levior erat. Pom eraniam  petitu rus 
Otto exceptus hospitio fu it a patribus Zvifaltensibus C laderubii in Bohemia de
gentibus, ubi etiam  ecclesiam  S. Nicolao consecravit e t quibusdam  sororibus sa
crum  v irg in itatis velum  im posuit. Illi Boleslaus tres ex aulicis sacellanis in gen
tilium  Pom eranorum  ad  fidem  conversionem  fu turos socios e t cooperatores ad 
junx it, a quibus postea Leopardus s ta tu a riae  artis  peritus factus est Zwifuldae 
m onachus et, u t creditur, basilicae nostrae im aginem  m axim am  sculpsit ac re-



zer sposobów pośredniego ustalenia daty małżeństwa Salomei i Bole
sława.

Jedyną wytyczną, którą się kierował, to brak wzmianki o tym mał
żeństwie w kronice Anonima-Galla oraz data urodzenia domniemanej 
pierwszej córki z tego małżeństwa, Adelajdy. Skoro ten drugi człon 
rozumowania musi odpaść, zostaje tylko milczenie Anonima-Galla, 
z czego wynika, że małżeństwo to zostało z pewnością zawarte po 
roku 1113/14. Terminus ad quem określa data roku 1115, kiedy urodził 
się pierwszy rzeczywisty potomek z tego małżeństwa, Leszek33. Wobec 
nieznajomości daty dziennej możemy tylko najogólniej wskazać drugą 
połowę r. 1114 do marca r. 1115, kiedy mogły dojść do skutku zaślubiny 
między Salomeą i Bolesławem.

DATY URODZENIA BOLESŁAWA KĘDZIERZAWEGO 
I BOLESŁAWA WYSOKIEGO

Wszystkie wiadomości źródłowe dotyczące Bolesława Kędzierzawego 
zestawił O. Balzer34. Datę urodzin Bolesława ustala on na ■ podstawie 
zapiski Rocznika kapitulnego krakowskiego, w którym pod r. 1127 czy
tamy: „Hinricus imperator obiit. Lottarius succedit. Boleslaus quartus 
natus est” 35. Balzer słusznie zwrócił uwagę, że wyliczenie jednym 
tchem: śmierci Henryka V, wyboru Lotara z Supplinburga i urodzin 
Bolesława podważa trafność daty urodzenia Bolesława. Skoro tamte 
dwa fakty miały miejsce w r. 1125, należałoby przyjąć, że i ostatni także 
wiąże się z tą właśnie datą. Poprawka taka wydaje się Balzerowi tym 
stosowniejsza, że już pod r. 1137 źródła ruskie zapisują jego zaślubiny
liquiis de sudario ejusdem  S. O ttonis sacrarium  d itav it”. O opacie U lryku z Zwi- 
falten  pisze pod r. 1139 („14 Kai. A prilis”): „E xcitavit in sui venerationem  reges 
et principes. Dux Polonus e t M oraviae m archio ei suas proles com isere ejus con
silia et oracula suspexere” (tamże, s. 94). O córce Bolesława Krzywoustego G er
trudzie tak  pisze: „erat illi filia G ertruda jam  tum  in te r vestales nostras deo 
sacrata , utpote quam  nuper ad nos magnis cum  m uneribus m ater Salom ea m i
serat, comite ac dictore in te r alios presbytero Leonardo, Boleslai ducis sacellano, 
qui et ipse apud nos clericalem  tunicam  monastico collobio com m utavit, postquam  
S. O ttoni Bam bergensi, in convertendis Pom eranis tu m  concionando, tum  Christi 
crucifix i icones sculpendo, cujus operis egregius e ra t artifex , fidelem  navasset 
operam ” (tamże, s. 96). Na s. 104 podaje wiadom ość o śm ierci Salomei z Bergu: 
„6. Calend. A ugusti” ; na s. 105—107 podana cała p aran te la  dzieci Bolesława 
i Salomei. A rsenius Sulger korzystał, ja k  sam  pow iada we w stępie, ze znanych 
kronik  O rtlieba i Bertolda, następnie z dw u anonim owych kroniczek klasztornych 
z X III i XV w. oraz różnych zapisek, nekrologów i dokum entów.

33 B a l z e r ,  op. cit., s. 143.
34 Tamże, s. 155—158.
35 M PH II 797.



z księżniczką Wierzchosławą, córką Wsiewołoda Mścisławicza. W dniu 
ślubu liczyłby on zaledwie trzynaście lat. Jednak w ówczesnych wa
runkach były one uważane za wiek sprawny do małżeństwa. Nie należy 
mimo to wykluczać możliwości drugiej, że data urodzenia Bolesława 
jest zapisana poprawnie, i wtedy nasuwałyby się wątpliwości co do 
sprawności małżeńskiej Bolesława w r. 1137.

Wiadomą jest rzeczą, że niektórzy badacze, jak przede wszystkim 
A. Małecki i S. Smolka, umieszczają datę urodzenia Bolesława Kę
dzierzawego, a także Mieszka zw. Starym, na lata 1120—1121 36. Skłania 
ich do tego wiadomość podana przez Ebbona, że Krzywousty, chcąc ucz
cić przybywającego do Polski w r. 1124 biskupa bamberskiego Ottona: 
„eciam filios suos lactantes illi obvios portari . . . iuberet” 37. Balzer 
przyznaje, że w wieku niemowlęcym nie był wówczas ani Leszko zrodzony 
z Salomei, ani dwaj starsi jego bracia przyrodni, zrodzeni jeszcze z Ru- 
sinki Zbysławy. Balzer skłania się wobec tego, aby uznać za wiarogodną 
zapiskę Długosza, który na podstawie nie znanego nam źródła podał, iż 
w r. 1122 urodził się Bolesławowi Krzywoustemu syn Kazimierz, zmarły 
następnie w r. 1131. Trudność jednak polega na tym, że Ebbo, co już 
sam Balzer dostrzegał, mówi tutaj oo najmniej o dwóch synach. A więc 
obok bardzo prawdopodobnego Kazimierza musimy przyjąć istnienie na 
świecie w tym czasie jeszcze jednego niemowlęcia rodzaju męskiego. 
Ponieważ nie ma żadnej podstawy, aby odrzucić przekaz Ebbona jako 
niewiarogodny, przypuszczenie Małeckiego i Smolki, że przed r. 1124 
żyli już Bolesław, a zapewne także Mieszko, wydaje się nam bardziej 
uzasadnione niż podniesione przeciw temu mniemaniu zarzuty Balzera.

Do kogo zatem należy odnieść zapiskę Rocznika kapitulnego krakow
skiego pod rokiem 1127? Jak sądzę, mowa tu jest o Bolesławie Wysokim, 
synu Władysława II i Agnieszki.

Data urodzenia Bolesława Wysokiego nie jest znana. Genealogowie 
niemieccy przypuszczali, że musiał się on urodzić koło r. 1120; umie
rając w r. 1201 miałby koło osiemdziesięciu la t38. Nie wzięli oni pod 
uwagę faktu, że druga żona Władysława II Agnieszka, urodzona koło

30 A. M a ł e c k i ,  Testam ent Bolesława K rzyw oustego  (Przewodnik Naukowy 
i L iteracki, IV, 1876, s. 20); S. S m o l k a ,  M ieszko S tary  i jego w iek, W arszawa 
1881, s. 530—531.

37 M1PH II 39.
38 Zob. H. G r o t e f e n d ,  S tam m ta fe ln  der schlesischen Fürsten bis zum

Jahre 1740, wyd. 2, W roclaw  1889, s. 33; K. W u t k e ,  S ta m m - und Ü bersichtstafeln  
der schlesischen Piasten, W roclaw 1911, 3—4; zob. też H. G r o t e f e n d ,  Zur
Genealogie und Geschichte der Breslauer Piasten  (A bhandlungen der Schlesischen 
G esellschaft fü r V aterland. C ultur, Phil.-h ist. Abt., W roclaw 1873, s. 58—59).



r. 1110, wyszła za mąż koło r. 112 5 39, a więc dopiero po tej dacie mógł 
się urodzić pierwszy jej syn, Bolesław.

Balzer ulegając starodawnej tradycji, której początki znajdujemy 
już w Roczniku kapitulnym krakowskim40, uważał, że zapiska z r. 1127 
powinna się odnosić tylko do syna Bolesława Krzywoustego. W tym 
jednakże czasie Władysław II musiał już być uważany za potencjalnego 
następcę tronu. Nie może przeto dziwić, że rocznikarz mógł zanotować 
także datę urodzenia pierwszego jego syna. Zapiska Rocznika kapitulnego 
krakowskiego wskazuje wyraźnie na ślad późniejszego przerabiania. 
Świadczy o tym dobitnie dodatek „quartus”, którego to szczegółu nie 
mogło być naturalnie w zapisce oryginalnej. Trudno się też będzie 
zgodzić z Balzerem, że data śmierci Henryka została błędnie wpisana pod 
r. 1127, zamiast — jak na to wskazuje wzmianka o zmianie na tronie 
niemieckim — pod r. 1125. Domysł ten można by uznać za trafny, gdyby 
pod r. 1125 nie było w Roczniku żadnej zapiski. Tymczasem znajdujemy 
tam wiadomość, że w roku tym „Cracou combustum est”; pod rokiem 
zaś 1126 wpisano zapiskę o śmierci biskupa wrocławskiego Heimona 
i o wstąpieniu na jego stolec Roberta.

Genezę zapiski z r. 1127 wyobrażam sobie zatem w ten sposób: Pod 
r. 1127 w roczniku oryginalnym wpisano wiadomość o urodzinach Bo
lesława. Natomiast na marginesie lub w kolumnie środkowej tablicy 
paschalnej ktoś współcześnie, ale nieco później, dopisał relację o śmierci 
cesarza Henryka i wstąpieniu na tron Lotara, mając oczywiście na 
myśli prawidłową datę r. 1125. Przepisywacz z drugiej połowy XIII w., 
nie wiedząc, do której daty odnieść margines, związał go dowolnie 
z r. 1127. Uznaję zatem r. 1127 za datę urodzenia Bolesława. Pozostaje 
to w zupełnej zgodzie z poprawnie przez Balzera ustaloną datą ślubu 
Władysława II z Agnieszką, którą w danym wypadku lepiej będzie prze
sunąć na r. 1126.

W pełnej zgodzie z naszymi obliczeniami pozostają dalsze dane o za
ślubinach Bolesława Wysokiego z Zwinisławą, córką księcia kijowskiego 
Wsiewołoda Olgowica. Letopis ipatiewski podaje pod r. 1141: „Přivedena 
bist dšči Vsevołoża v Lachi” 41, oraz pod r. 1142: „Toho że lita otda 
Vsevolod dčer svoju Zvinislavu v Lachi za Boleslava” 42. Balzer wykazał 
w sposób niewątpliwy, że wymieniony w latopisie Bolesław był synem

30 B a l z e r ,  op. cit., s. 129—130; sam  Balzer liczy się z możliwością p rzesu
nięcia m ałżeństw a W łodzisława aż do r. 1127 i z urodzinam i Bolesława w r. 1123.

40 A utor rocznika używ ając określenia „Q uartus” m iał oczywiście na myśli bez
pośredniego następcę Bolesława III  Krzywoustego, tj. Bolesława IV Kędzierzawego.

41 Polno je sobranije russkich  letopisiej, t. II: Ipatiew skaja letopis, St. P etersburg  
1843, s. 17.

42 Tamże, s. 19; zob. też S m o l k a ,  op. cit., s. 460—461.



Władysława II, pozostającym w bliskich stosunkach sojuszniczych 
z księciem kijowskim Wsiewołodem, w przeciwieństwie do synów Sa
lomei, którzy wiązali się współcześnie z Monomachowicami43. W r. 1141 
doszło prawdopodobnie do zawarcia układu małżeńskiego, w roku na
stępnym zaś do właściwych zaślubin. W r. 1142 Bolesław Wysoki miał 
już 16 lat, a więc był już całkowicie sprawny do zawarcia związku 
małżeńskiego.

DATY URODZENIA MIESZKA STAREGO I MIESZKA- PLĄTONOGIEGO

Jak wiadomo, tylko Długosz notuje urodziny jakiegoś Mieszka pod 
r. 1131 44. Toteż tylko C. Grünhagen odnosił tę zapiskę do Mieszka Sta
rego. Natomiast A. Małecki i S. Smolka, zgodnie ze swoim zapatrywa
niem na przekaz Ebbona, przenosili urodziny tego księcia na lata 
1121—1123 45, Balzer zaś, przyjmując urodziny Bolesława Kędzierzawego 
na r. 1125, zaraz na rok następny przenosił przyjście na świat Mieszka46. 
Co do daty urodzin tego księcia skłonny jestem raczej pójść za poglą
dami Małeckiego i Smolki, jakkolwiek ze względu na całkiem wiarogodną 
zapiskę Długosza o urodzinach Kazimierza (pierwszego) w r. 1122 relacja 
Ebbona znajduje swoje pełne pokrycie nawet bez przyjęcia istnienia 
Mieszka już w tym czasie. Jeżeli jednak Bolesław Kędzierzawy urodził 
się koło r. 1120, to w r. 1124 Ebbo miał prawdopodobnie na uwadze 
właśnie Kazimierza i Mieszka. Zapiska Długosza z r. 1131 nie odnosi 
się zatem do Mieszka Starego, ale — jak wolno mniemać — do drugiego 
syna Władysława II, Mieszka Plątonogiego, późniejszego księcia racibor
skiego. Wprawdzie zdaje się temu przeczyć sam Długosz, odnosząc ją 
wyraźnie do Mieszka, syna Bolesława Krzywoustego, ale jego sugestia 
nie może mieć w danym wypadku większego znaczenia. Przyjrzyjmy się 
dokładniej zapisce Długosza: „Primogenitus Boieslai ducis Polonorum 
Kazimir ex Almanna susceptus, cum ex continua aegrotatione debilior 
sessim efficeretur, tandem morbo ingravescente mortuus, magno Bole- 
slaum parentem luctu et dolore confecit. Sed cum ducissa filia regis 
Romanorum anno eodem pulchrum filium produxisset, cui in baptismate 
paterno iussu Myeczslaus nomen datum fuit, dolor parentum laevigatus

43 B a l z e r ,  op. cit., s. 159—160.
44 D ł u g o s z ,  op. cit., t. I, s. 543.
45 Zob. przyp. 36. Sm olka próbuje całą rzecz załatw ić przy pomocy popraw ek: 

najp ierw  przekształcić M CXXVII na MCXXV. a następnie V przekształcić na II 
i w  ten  sposób dojść do suponow anej daty  M CXII itp. Są to zabiegi zbyt daleko 
idące i — jak  sądzę — zbędne.

46 B a l z e r ,  op. cit., s. 161—162.



est” 47. Otóż jeżeli Długosz wiernie tutaj amplifikował tekst pierwotny, 
to tytuł „filia regis Romanorum” nie mógł żadną miarą odnosić się 
do Salomei z Bergu, lecz tylko do Agnieszki, która była wnuczką Hen
ryka IV 48. Ostrożniej jednak będzie przyjąć, że zapiska stanowiąca pod
stawę amplifikacji Długosza podawała tylko sam fakt narodzin Mieszka. 
Ponieważ starszy jego brat, Bolesław Wysoki urodził się w r. 1127, 
przyjście na świat Mieszka cztery lata później nie może wzbudzać żad
nych wątpliwości 49.

ERGÄNZUNGEN ZUR GENEALOGIE DER PIASTEN

Der V erfasser behandelte in seinem  A ufsatz einige genealogische Einzelheiten, 
die vor allem  die schlesischen P iasten  betreffen, a) E r charak terisierte  genauer 
die G estalt der A delajda, der Tochter von W ładysław  H erm an und Ju d ith  von 
Salien, der G attin  von Dypold von Vohburg, den M arkgrafen  von Cham und N ab
burg (1099—1146). Sie w urde um das Ja h r  1090 gébohren, heira tete  Dypold um 
1100, sta rb  am  25/26. III. 1125. Einige Sätze w idm ete auch der V erfasser den 
K indern  von A delajda. Das bekannteste von ihnen w ar A dela (Adelajda), die 
G attin  von K aiser F ried rich  B arbarossa, b) L aut Ü berlieferung des A rsenius Sulger 
(1698) fand die Hochzeit von Bolesław K rzyw ousty m it Salomea von Berg im  Jahre  
1110 sta tt. Der V erfasser kom m t in  seiner K ritik  zum Schluss, dass das D atum  
dem W erke von Długosz entnom m en w urde (was schon Balzer bem erkte, der über 
den vollständigen T ext Sulzers nicht verfüg t hat). Sb besitzen w ir also keine 
Quellenangabe zur Feststellung des Datum s, doch die V erm utung Balzers, dass die 
Ehe um das Ja h r 1113/1114 geschlossen w urde ist nahe der W ahrheit, c) Annales 
Cracovienses ve tusti verm erken un ter dem  Ja h r  1127 das D atum  der G eburt eines 
Bolesław. Balzer verm utete, dass die E intragung den F ürsten  Bolesław K ędzie
rzawy, den Princeps der polnischen F ürsten  von 1146—1173, betrifft. Der V er
fasser dagegen stim m t der A nsicht der ä lteren  G eschichtsforscher zu, die das 
G eburtsdatum  von Bolesław K ędzierzaw y näher an das Ja h r  1120 heranrückten . 
Die E rw ähnung eines Bolesław im Ja h r 1127 schreib t er Bolesław Wysoki (dem 
Hohen) zu, dem  Sohn von W ładysław  und Agnieszka, dem späteren  schlesischen 
Fürsten, d) Długosz no tiert u n te r dem Ja h r  1131 die G eburt eines Mieszko. Balzer 
verbesserte das Ja h r  au f 1126, bezog aber diese N achricht auf den Fürsten  Mieszek 
S tary  (den Alten). Der V erfasser bezieht in Ü bereinstim m ung m it seiner vorigen 
Hypothese diese E intragung auf den schlesischen F ürsten  Mieszko Plątonogi, den 
Sohn von W ładysław  und Agnieszka.

47 D ł u g o s z ,  op. cit., t. I, s. 543.
48 Prawdopodobnie jednak  tekst powyższy skomponował sam Długosz; a po

nieważ w jego przekonaniu żoną Bolesława Krzywoustego była dom niem ana A de
la jda, siostra H enryka V, m iał zapewne ją  na myśli.

4ffl O M ieszku Plątonogim  nie wiem y nic ponadto, że był młodszym bratem  
Bolesława Wysokiego; um ierając w r. 1211 m iałby 80 lat. Zob. G r o t e f e n d ,  Zur 
Genealogie..., s. 59. Na poparcie tezy, że Mieszko Plątonogi był młodszy od Mieszka 
Starego, można przytoczyć wypowiedź m istrza W incentego, k tóry  opisując zabiegi 
M ieszka Starego o tron  krakow ski po śm ierci K azim ierza Sprawiedliwego podaje, 
że na wiecu rycerstw a dążono do tego, „ut Mesco senex vel nepos eius, Mesco 
iuvenis, princeps substiiteretur” (MPH II 430); zob. też R. G r ó d e c k i ,  Historia 
Śląska, t. I, K raków  1933, s. 180.


