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śLi\SK WOBEC CESARSTW A STAUFÓW W ŚWIETLE LISTU 
FRYDERYKA Il HOHENSTAUFA DO BOLESŁAWA Il ŁYSEGO 

Historiografia polska ma stosunkowo skromny dorobek w zakresie 
badania stosunku kolejnych stadiów średniowiecznej państwowości pol
skiej do programu i praktyki obydwu uniwersalizmów łacińskiego śred
niowiecza, tj. dominium mundi cesarzy rzymskich i omnipotencji papies
kiej. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do okresu, w którym zjawisko to, 
a więc uniwersalizm obydwu tych potęg, wyraziło się w sposób możli
wie najpełniejszy, co - jak wiadomo - miało miejsce w drugiej poło
wie XII i pierwszym półwieczu XIII w. Zastrzec siq tutaj należy, pomi
jając wszelkie motywy subiektywne, że stosunki Polski z papiestwem 
i Kurią Rzymską są dla schyłku XII w., a tym bardziej dla stulecia XIII, 
o wiele lepiej udokumentowane źródłowo aniżeli polskie związki z Kró
lestwem Niemieckim i Świętym Cesarstwem 1

• Toteż odkrywanie wszel
kich dotąd nieznanych faktów ze sfery tej drugiej grupy związków mia
ło i zachowuje nadal nader doniosły walor poznawczy. Tak było m. in.
w wypadku M. Łodyńskiego, który sięgnął po raz pierwszy w polskiej
literaturze przedmiotu do odosobnionego śladu korespondencji cesarza
Fryderyka II Hohenstaufa z Piastami śląskimi�. Pismo Fryderyka było
odpowiedzią na wcześniejszy list Bolesława Il Lysego, zwanego Rogatką,
księcia wrocławskiego w latach 1242-1248, od 1248 do 1278 r. włada
jącego Legnicą 3

• 

1 Por. wydanie A. Thcinera, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gen

timque firtitimarum historiam illustrantia maximam purtem nondum edtta e:t: 

tabttlariis Vaticanis, t. I, Romae 1860, nr 1-121, lata 1217-1254 (dalej: Vi\'IPL>. 
Jednakże rezultaty historiograficzne sq równic mało płodne i dają się zamknąć je
dynie ogólnymi pracami: J. Pt a śni k, Denar św. Piotra obrońcą jedności poli

tycznej i kościelnej w Polsce (Rozpr. Wydz. Hist.-Fil. AU, ser. II, t. 26, 1908); 
M. W. Ł ody ń ski, Uzależnienie Polski od papiestwa a kanonizacja św. Stanisława

(Prace Tow. Nauk. Warszawskiego, nr 16, 1918).
2 M. Ł ody ń ski, Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-

1241 (Przeglqd Historyczny. t. XIV, s. 1-25, 141-163, 273-294); sprawa listu tam

że, s. 152-162. 
1 O nim zob. R. Hec k, Mentalność i obyczaje pierwszego księcia legnickiego

Bolesława Rogatki (Szkice legnickie, t. IX, Wrocław 1976, s. 27-53); K. Jasi ń
s k i, Bolesław Rogatka i jego małżeństwa (tamże, s. 5-25). w obydwu tych pra

cach wyliczenie starszej literatury. 
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List Fryderyka II do Bolesława II Łysego w kodeksie zielonogórskim (pag. 46J 



Sl,v;k a cesarstwo Staufów 

O ryg ina 1 listu Fryderyka do Bolesla\va nic zachowa I si<:;. List tC'.n 
znamy jedynie z odpisu nwartego w pochodzącym z początków XV w. 
kopiariuszu, będącym pierwotnie własnością prepozytury żagańskich ka
nonikó'vv regularnych w Zielonej Górze 4

• Po sekularyzacji w 181 O r. 
księgozbiorów klasztoril\V i kolegiat śląskich kodl'ks zielonogórski. wzbo
gucil ostatecznie zbiory Biblioteki lJniwersytcckicj we Wrochnviu, gdzie 
znajduje się po dziś dzień. W samym kodeksie odpis fotu Frydcry1"1 
egzemplifikuje litcn; ,,D" ". 

Elementarna analiza paleograficzna zapisu nasuwa nastt:pującc spo
strzeżenia. Mamy tu do czynienia z pismem wykształconej minuskulncj 
kursywy gotyckiej. Wprawną rękę kopisty zdradza regularny rozkłud 
liter, wyrazów oraz wierszy. :tv1ożna tu mówić o ugruntov,:nnym kano
nie graficznym. Z wyjątkiem dwóch odmian litery „s" (długi,;; ,,s'' na po
czątku wyrazów, kursywne okrągłe „s" na koilcu wyrazów) zaznacza się 
tutaj \Vystc;powanic tych samych wersJi liter, co dodatkowo wskazuje nd 
mały stopień tolerancji graficznej anonimowego pisarza. 

:\limo względnie kaligraficznego duktu zapis ten o<lznac:za się \Vszei
kimi cechami pospiesznej kursywy. Znamionami dost.·zcg:.ilnego tempa 
są: łączenie liter w wyrazach, często łącznie ze znakami skrótów, prze
strzeganie cicrn!ości linii oraz regularna naciskowość, mocniejsza graficz
nie w liniach schodzących aniżeli wstępujących. Znaczna krągłość liter 
strefy śródlinijnej zdradza prcdylekc_ię kopisty n1t:Zl'.i do pii;ma ksiąg 
(kodeksowe) aniż<'li dokumentów. Z przyczyn tych odpis pozostawia nie
jedno do życzenia pod wzglqdem grarn.atyczno-stylistycznym. kompliku
jąc w pełni poprawrni rckonstrukcj•; \versji pierwotnej - A. W tych 
warunkach opt;)rm:ilnq n•konstrukcję dal ,,vcdlug 111nic w Scltlesisclw., 
Ur!wndenbw:h zachodnioniemiecki ,vydawca, W. lrg,ing, posiłkując si� 
do�·wiadczcnicm wytrawnc,go znawcy Fryderykowej kancelarii, H. Ivl. 
Scliallera ". Rekonslrnkc.1<: tę przejmU)f! następująco: 

Dc\·ocionis pure p:·t'J!Ll!:ciam et preconcepte purit,1tis i?,t,•rprdcn, bcningr,c 
serenitas nostra rccepit epistolam ex parte tua nostro cu!mi11i pre.,cnlakrn. qu0, 
cu:n mittentis csscntiam bcncplacitis nostris cxpoi.crd, quondam ducis Hcnrici ad 
tui sercnitatis indicium, cuius te St'mitas optulit cxsecuturum [B. l'X<'cutorcm], r,d 

4 Opis kodeksu w katalogu podn;cznym rękopisów Bibli<,leki Uniwersyteckiej 
w� Wrocławiu, Oddział na Piasku, Katalog rqkopisów IV F 101-120, s. 367 (pa
ginacja własna, egzemplarz nie datowany); na temat księgozbioru żagańskich kano
ników regularnych zob. A. S w i c r k, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoni
ków regularnych ,fo>. Auou.styn.n w Zaganiu, Wrocław 1965. 

5 Zob. kodeks Biblioteki Uniw. we Wrocławiu, sygn. IV F 102, pagina 4 t. 
Katalog rqkopisów IV F 101-120, Le., posługuje się takim oto regestem interesu
jącego nas tekstu: .. Fridericus Benczlao duci Silesic rescribit. quod littere sue 
in1petraveri11t. quod pek1Ja11t"". 

6 Zob. jego Die Kcrnzlei Kaiser Friederichs II. 1hr Personal u.nd ihr Sprachstil

(Archiv f. Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappci:kunde, 3, 1957, s. 207-
286 i 4, 1958, s. 264-290). 
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memoriam recordacionis nostre (revocaret] et beni,·olencie nostre clemenciam, que 

te tarnquam consanguinitatis [B. consanguinitate] et affinitatis [B affinitate] since

ris affectibus arnplexatur [B amplexa tum], satis tibi [B sibi] propiciam flagitaret. 

Et epistoła legata conplacuit et legantis [B legentis] industriam tanto nobis reddidit 
circumspcctam [B circumscriptam], quanta nostri honoris avidum te fore cogno

vimus et devocionis avite [B avide] propagincm transfusam perpendimus in nepo

tem, ut sciat igitur se lecta, quod peciit, impctrasse. Scire te volumus, quod tue 

circurnspcctionis ,[B circumscripcionis] yrnaginem in nostrarum cogitacionum libro 

conscripsimus et quasi presentem nostris aspectibus intuemur. Nuncios autem 

tuos, quos, ut cesareas [B ad] reddant [B redeant] relationes, ad nostre maiestatis 

potenciam asseris te missurum, tanto gratanter et honorificc proponimus recipere, 

quanto pcr5onam trammittentis favore conplectimur [B conpletimur] speciali. Si 

qua vero sunt [in] imperia et regnis nostris, que tibi grata re,ideant. in gracie 

nostre fecunde prcsagium libenter offerimus et oblata libcncius operis exhibicione 

conplebimus, cum super hiis imperatoriam rcquirerc volueris maiestatem 7
. 

Jeśli przyjąć, że na pełny szablon epistolograficzny średniowiecznego 
listu łacińskiego składają się: salutatio, prologus (ew.: captatio benevo
lentiae), narratio, petitio i conclusio \ to przykład brany tu pod uwagę 
.1est pod tym względem wysoce niereprezentatywny. Stylizacja tegoż 
listu, podobnie zresztą jak wielu innych przykładów epistolograficzne.i 
produkcji Fryderykowej kancelarii, utrudnia precyzyjne wyodrębnienie 
poszczególnych części składowych. Ubóstwo formalne tego zachowanego 
w późnym odpisie przykładu sprawia, że mamy tu w zasadzie do czy
nienia jedynie z rozwiniętą formułą narracyjną, z elementami prologu 
na początku, a konkluzji (conclusio) w zdaniu zamykającym ów krótki 
tekst n_ 

Stylizacja zachowanego w odpisie listu Fryderyka II Hohenstaufa do 
Eoleslawa 11 Rogatki zdradza identyczny dyktat jak szereg innych za
chowanych przykładów szablonu epistolograficznego cesarskiej kancela
rii Staufów z lat czterdziestych XIII w. 10 Stwarza to zdaniem naszym 

• Zob. Schlcsisches Urkundenbuch, ,vyd. Historische Kommission f. Schlesicn.

opr. W. Irgang, t. II: 1231-1250, Wien-Koln-Graz 1978, nr 260, s. 157 (dalej: SU). 

Zniekształcone lekcje rqkopiśmienne wersji kodeksu zielonogórskiego, potraktowa

nej przez Irganga jako wariant B, umieszczam w klamrach, oznaczając jako „B". 

W dwóch wypadkacł1 do tych nawiasów wprowadzam uzupełnienia tekstu doko

na1,c przez W. Irganga (wyra.:y: revocaret i in.). 

s Por. L. Le c Ie r c q, Le genre epistolaire au moyen-age (Rcvue du moyen

-age latin. 2, 1946, s. 63 n.). 

u Cechy prologu wykazuje nadmiernie rozbudowane zdanie wstc;:pne, kończące 

sic;: słowami: ,,satis tibi propiciam f!agitaret". 

,o Ograniczc;: sic;: tu do dwóch przykładów. I tak w wypadku pierwszym zwra

ca uwagc;: dyktat listu z końca 1243 r. adresowanego do króla Cypru w sprawie 

udzielenia pomocy w morskiej przeprawie generałowi franciszkanów, Eliaszowi: 

,, ... affinitatem vcstram requirimus et rogarnus attente mandantes quatenus ne

gocia prcdicti fratris in partibus ipsis habere velitis sic efficaciter et utiliter com

mendata, ut dum idem sub protectionc vestra constitit cjusclem ncgocia votiva et 
-continua suscipiant incrementa; nosque vobis propterca. qui gratiam dictio fratri

.facienclam super hoc nobis ascribimus, diligentius obligetis ad grates, et fratrem
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wystarczające podstawy do uznania autentyczności nie zachowanego ory
ginału 11• 

Pierwszą wersję krytycznej edycji listu Fryderyka na podstawie za

mieszczonego w kodeksie zielonogórskim odpisu sporządził G. A. Sten
zel, włączając ją do wydawnictwa ScriptoTeS rerum Silesicicarurn„ 12.

Drugim wydawcą listu był J. L. A. Huillard-Breholles (1817-1871), wy
bitny znawca XIII w. i edytor, członek Akademii Napisów n_ Opracował 
on mianowicie i wydał fundamentalny dyplomatariusz Fryderyka II 

Hohenstaufa, gdzie w additamentach do części siódmej i ósmej, zawie
rających dokumenty podejrzane jak i nieprawdziwe (documenta suspec
ta seu spuria), znalazł się interesujący nas przyczynek epistolograficz
ny Ił_ Wariant listu przytoczony w wydawnictwie Huillard-Brehollesa 

nie odbiega od wersji Stenzla. Wersja zawarta w wydanym przez tegoż 
badacza dyplomatariuszu Fryderyka posłużyła Marianowi Łodyńskiemu 
w procesie rozważań nad polityką Henryka I Brodatego i jego syna. Na 
jej podstawie Łodyński zamieścił również w tekście przekład połowy te

goż dokumentu 15.
Ponieważ zachowany odpis nie podaje daty wystawienia oryginału, 

element datacji stanowił kontrowersyjny punkt tak krytyki zewnętrznej, 
jak i całej dotychczasowej dyskusji. I tak pierwszy wydawca odpowiedzi 
Fryderyka na nie znany z treści list Rogatki, Stenzel, przyjął, że po
wstanie obydwu tych pism, tj. listu Bolesława i cesarskiej odpowiedzi, 

eundem_ qui famc vestrc vulgaris relator existit, devotiorem faciatis ad vestra ser
vitia de devoto", [w:J Historia diplomatica Friderici secundi sive c:onstitutiones,

privilegia, mandata, instrumenta _quae supersunt istius imperatoris et filiornm eju�, 
wyd. J.-L.-A. Huillard-Breholles, t. VI, cz. 1, Parisiis 1860, s. 148 (dalej: H-B). 
Większe jeszcze zbieżności gramatyczne z zachowaniem podobieństwa stylu wyka
zuje list cesarza do Pizańczyków z czerwca 1247 r., tamże, s. 539: ,,Ut igitur fide
litas vestra per effectum operum de bono in mclius clareat incessanter, devotionem 
vestram sollicitandam duximus et hortandam, mandantes quatenus ad executioncm 
sen:itiorium nostrorum et depressionem rebelluim, et specialiter ad Perusinorum 
proterviam edomandam, ad requisitionem et ordinationem predicti filii nostri, juxta 
solitum vires et animos unanimiter assumatis, et sic ad honorem nostrum et im
perii et vestri favoris augmentum prosequamini viriliter et potenter, ut quod in 
ipsius exhibitione servitii laudabiliter incepistis, Jaudabilius finiatis". 

H Rozpatrywany tutaj tekst występuje w kodeksie zielonogórskim wśród innych 
wzorów kancelaryjnych proweniencji staufijskiej, co dodatkowo przemawia na rzecz 
jego wiarogodności. Część spośród nich wywodzi się ze zbioru korespondencji Fry
deryka II, zredagowanej w środowisku italskim. a łączonej umownie z osobą kan
clerza Królestwa Sycylii, Piotra delle Vigne; por. H. M. Sc ha 11 er, Entstelrnng

der sogenannten Briefsammlung Petrus de Vinea (Deutsches Archiv f. Erforschung 
des Mittelalters, 19, 1956, s. 56 n.). 

12 W tomie II, Wrocław 1839, s. 463 n., przy czym rekonstrukcja G. Stenzla wy-
kazuje się zadziwiająco nikłą, jak na tak wytrawnego edytora, dokładnością. 

13 Pisał o nim L. Hal p he n, L'histoire en France depuis cent ans, Paris 1914. 
14 H-B, t. VI, cz. 2, 1861, nr 186, s. 900 n. 
is Ł o d  y ń s k i, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 153 n. 
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'.?08 Jerzy Hauzi1':,;ki 

należy łączyć z wydarzeniami z 1249 r., zwłaszcza zaś z trudności,,mi, 
które w tymże roku napotkał na swej drodze książę Legnicy 1G. Stano
wisko Stenzla spotkało się z krytyką późniejszych generacji badaczy nie
mieckich 1\ jak też nie znalazło uznania w historiografii polskiej, co nie
stanowi jeszcze o jego bezzasadności. Huillard-Breholles nie wypowia
dając sir; w kwestii datacji listu Fryderyka zamieścił swoją propozycję 
na jego marginesie - koniec 1241 r. (= 1241, anno exeunte) i na tyrn 
poprzestał 18. Łodyński odnosząc powstanie pisma Fryderyka do hipote
tycznego czasu poselstwa ze Śląska na cesarskim dworze, za moment 
jego wystnwienia przyjął koniec 1241 bądż początek 1242 r., traktując 
jako termin a quo wrzesień 1241 r. 19 Stanowisku obranemu przez Ło
dyńskiego przeciwstawił się R. Grodecki, który zakładał, że Bolesław II 
mógł nnwiązać kontakty z cesarzem dopiero po dojściu do pełnoletności. 
Kierując się powyższą okolicznością przesunął Grodecki całą tę kores
pondencję na lata 1242-1243 20• Do rozwiązania Grodeckiego przychylił 
się współczesny wydawca zachodnioniemieckiej edycji Kodeksu dyploma

tycznego śląskiego, wspomniany już Irgang. Co prawda, ten uczony ter
min wystawienia cesarskiej odpowiedzi ujął w nagłówku tegoż listu roz
ciągliwie w latach 1241-1250, wszelako umiejscawiając cesarską episto
łę po dokumentach precyzyjnie datowanych na 1243 r., przed dyploma
mi zaś objętymi datacją kolejnego 1244 r. W sytuacji zaistnienia na do
tychczasowym etapie dyskusji dość znacznej rozbieżności stanowisk od-
110:;nic do terminu zredagowania przez kancelarię cesarską odpm.\·iedzi 
na list Rogatki pozostaje od nowa rozpatrzyć problem jego datacji. Po
dejmując się tego zadania proponuję rozważyć dwie możliwości data
cyjne, zawierające stosunkowo najwyższy w aspekcie kontekstu histo
rycznego współczynnik prawdopodobieństwa. Pragnc; tedy rozważyć: 

1 ° - zasadność datowania wymiany listów pomiędzy Bolesławem II 
Łysym a Fryderykiem II Hohenstaufem na lata 1242-1243, 

,e G. A. Stem:el [w:] Scriptores rerum Silesiacarum, t. II, s. 463, przyp. 2: .. Da 
Friedrich II. im J. 1250 starb und Boleslaus seit d. J. 1242 regierte, so muss der 
Brief binncn dicscr Zeit ge�chrieben seyn, ohne class ich bei den vielen Handeln, 
welche dieser Fi.irst in Polen, mit seinen Brildern und mit dem Bischofe Thomas 
von Breslau hatte, anzugeben vermochte, auf welche Angelegenheit er sich beson
dcrs beziehen mochte. Virlleicht · gilt er diescn letzteren Streitigkeiten v. J. 1249". 

11 Por. Regestcn zur schlesischen Geschichte, cz. 1: Bis zum J. 1250, wre!. 2, 

Wrocław 1884, s. 258: ,,Stenzel ist in Anmerkung 2 zu der erstgenannten Stelle 
geneigt, den Brief in Zusammenhang zu bringen mit Vorkommnisscn des 
Jahres 12·19. doch vermag ich keine Ankni.ipfungspunkte an diese wahrzu
nehmen'', także W. Irgang w SU, t. II, s. 156: ,,Die Einreihung zum Jahr 1249. die 
Stenzel vorschlagt, scheint nicht gerechtfertigt". 

18 H.B, s. 900.
,0 Ł ody ń ski, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 152 n. (przyp. 3).
:o R. Gr ode ck i, Dzieje polityczne Sląska cło r. 1290 (Historia śląska od i:aj

da\\"niejszych cza,ów do r. 1400, Krakó\V 1933, s. 233, przyp. 2). 
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2° - odniesienie tegoż zabiegu do lat 1248-1249.
Niejakie znaczenie dla obydwu tych wariantów datacji może m1ec 

fakt niedojścia do skutku kolejnego poselstwa ze Śląska na dwór cesar
ski, którego zamysł zdradza w sposób nie budzący wątpliwości· treść 
Fryderykowej epistoły. Jeśli bowiem nawet list Fryderyka spotkał się 
z pisemnym oddźwiękiem ze strony Rogatki, co zresztą nie znajduje jak 
dotąd podbudowy rzeczowej, obydwie strony zaniechały rozwijania kon
taktów nawiązanych w określonych warunkach sprzyjających. Takie 
dalsze kontakty bowiem musiałyby znależć jakiś oddźwięk bądź w źród
łach z kręgu Fryderyka, bądź też w źródłach strony polsko-śląskiej. Nie 
wydaje się też przy tym możliwe, ażeby strony pochopnie wycofały się 
z zadzierzgniętych stosunków, nie widząc we wzajemnym zbliżeniu obo
pólnych korzyści. Fryderykowi w każdej sytuacji zależało na zachowa
niu poparcia dla swojej dynastii na ziemiach pozostających w orbicie 
wpływów Cesarstwa 21, Bolesław zaś stawiał na niemiecką i cesarską 
kartę w rozgrywkach z hierarchią kościelną Śląska, najbliższymi krew
nymi i konkurencją z pozostałych dzielnic Polski. Z tego też względu 
ustanie kontaktów politycznych, o których mowa, musiało mieć źródło 
w silnych okolicznościach obiektywnych. Uwaga ta winna, naszym zda
niem, mieć znaczenie dyrektywne w procesie zasadniczych rozważań na 
temat datacji zachowanego w unikalnym odpisie listu Fryderyka, wy
stosowanego na piastowski Śląsk. Rozważmy więc teraz owe dwa za
proponowane wyżej hipotetyczne warianty jego datacji. 

Obstając przy latach 1242-1243 jako okresie wystosowania przez 
Bolesława II do cesarza rzymskiego, Fryderyka, nie znanego nam bliżej 
.listu, jak też wy:,tuwienia znanej nam odpowiedzi cesai·skiej, możemy 
założyć, że Bolesław mógł zwrócić się do Fryderyka dopiero po objęciu 
samodzielnych rządów na Dolnym śląsku, co zdaniem dotychczasowej 
historiografii tak polskiej, jak i niemieckiej miało nastąpić mniej więcej 
w połowie 1242 r. 22

, przy czym opowiadano się bardziej za późną wiosną 
aniżeli latem jako przybliżonym okresem tego skądinąd istotnego dla 
-ziem śląskich wydarzenia 23

. Można by przeto przyjąć, że obejmując 
w wyniku osiągnięcia tzw. lat sprawnych i wstąpienia w związek mał-

n Potwierdza to chociażby przykład Austrii w krytycznym końcowym okresie 
rządów cesarza, zob. F. Ha us ma n n, Kaiser Friedrich II. und Osterreich (Proble
me urn Friedrich II., Konstanz 1974, s. 225-308). 

!� Tak m. in. Gr ode ck i, op. cit., s. 234; K. Ma 1 e c zyń s ki, Sląsk w epoce
feudalnej (Historia Sląska, t. I, cz. 1, Wrocław 1960, s. 496); z nowszych autoró\v 
niemieckich J. Gott s cha l k, St. Hedwig, Herzogin von Schlesien, Koln-Graz 
1964, s. 190, przyp. 34. 

za Gr ode ck i, op. cit., s. 232. Wy niknęło to z dosłownego potraktowania zda
nia z Zywotu Anny; zob. Vita Annae ducissne Siiesiae (MPH, t. IV, s. 658): .,Post 
mortem mariti sui uno anno terre prefuit" (a ·więc od kwietnia 1241 do kwietnia 
1242). 

-----------------·--·
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żeński z Jadwigą, córką hrabiego Anhaltu 24, samodzielne rządy w dziel
nicy wrocławskiej, Bolesław postanowił zwrócić na siebie i swoją do
menę uwagę cesarza i w efekcie zyskać protekcję Sacrum Imperii Ro
mani. Zabieg taki był - jak wiadomo choćby z przykładu Czech 2s -

wcale atrakcyjnym środkiem awansu pośledniejszych władztw środko
woeuropejskich, w wypadku zaś Bolesława II mógł być refleksem wcześ
niejszej procesarskiej orientacji politycznej jego przodków, Władysła
wa II, Bolesława I Wysokiego i Henryka I Brodatego. 

Motywy mogące przyświecać Bolesławowi naświetlę nieco dalej, po
przestając tutaj jedynie na stwierdzeniu, że wynikają one pośrednio 
z tekstu cesarskiej epistoły. Pozostaje wprzód jednak do ustalenia, czy 
już w drugiej połowie 1242. r. Bolesław był na tyle samodzielny, by zdo
być się na tak kontrowersyjny krok, jak próba wznowienia polityczne
go sojuszu Śląska z Cesarstwem. Należy tu przypomnieć, że lata 1242-
1243 są okresem szczytowego napięcia w stosunkach Cesarstwa Staufów 
z papiestwem 26, bezpośrednio poprzedzającym Pierwszy Sobór Lyoó.ski, 
który moralnie i politycznie dyskredytował Fryderyka II Hohenstaufa, 
będąc zapowiedzią bliskiej już katastrofy programu cesarskiego domi
nium mundi. Dodajmy też, że jeszcze przed dojściem do skutku Soboru 
Lyońskiego opinię Europy elektryzować będą antystaufijskie manifesty 
papiestwa 2; i nie przebierająca w środkach antykościelna agitacja rzym
sko-niemieckiego imperium 28

• W takiej sytuacji szukania zbliżenia z Ce
sarstwem mógł się podjąć jedynie władca w decyzjach swoich suweren
ny, a przy tym nie liczący się z odczuciami duchowieństwa w granicach 
swojej własnej domeny. W wypadku pierwszym wypowiadany do nie
dawna pogląd o rzekomej suwerenności Bolesława Il, od połowy 1242 r_ 
począwszy, został, moim zdaniem, z ogromną trafnością zakwestionowa
ny przez J. Mularczyka. Dowiódł on niezbicie, że po rocznym upływie 

tł Zob. K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. I: Piastowie wrocławscy 
i legnicko-brzescy, Wrocław 1973, s. 110; te n że, Bolesław Rogatka i jego mał

żeństwa, s. 17-19. W sprawie tzw. wieku sprawnego zob. W. Sobociński, 
Historia rządów opieku:ńczych w Polsce (Czasopismo Prawno-Historyczne, t. II, Po
zna!'1 1949, s. 251, przyp. 19). 

2s W. We g en er, Bohmen, Mći.hren und das Reich im Hochmittelalter. Unter

suchungen zur staatsrechtlichen Stellung Bohmens und Mći.hrens im Deutschen 

Reich des Mittelalters 919-1253, Koln-Graz 1959, s. 84-88. 
26 F. W. Sc hi r r macher, Kaiser Friderich der Zweite, t. IV: Entscheidungs

kampf zwischen Papstthum und Kaiserthum, Gottingen 1865, s. 30-62. 

27 Szczegóły zob. F. Ber n i n i, Come si preparo la rovina di Federico II. Par

ma, la lega medio-pedana e Innocenzo IV dal 1238 al 1247 (Rivista Storico Italiano, 
t. IX, 1948).

2s T. Fr a n t z, Der grosse Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum zur Zeit

des Hohenstaufen Friedrich II., Berlin 1903; F. Gr a ef e, Die Publizistik in der 
letzten Epoche Kaiser Friedrichs II. Ein Beitrag zur Gescllichte der Jahren 1239-

1250, Heidelberg 1909. 
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rządów regencyjnych na Dolnym Śląsku, sprawowanych przez księżnę 
wdowę Annę czeską i biskupa wrocławskiego Tomasza I, opowiedziano 
się za formalnymi współrządami obydwu braci, synów Henryka II Po
bożnego - Bolesława i Henryka 29

• W związku z powyższym w ślad za 
:\-Iularczykiem przyjmuję. że „w latach 1242-1248 formalnie rządy spra
\Vowali Bolesław Rogatb i Henryk III, jedna�żc realna władza spoczy
wała m.dal w rękach matki książąt i biskupa" :w, i dalej: ,,w 1248 r. 
księżna Anna oraz biskup Tomasz I dokonali podziału paó.stwa" 31

• Na
wiasem mówiąc, stanowisko Mularczyka jest jedyną przekonywającą 
wykładnią dziejów politycznych Dolnego śląska w latach 1241-1248, 
tłumaczącą - rzecz zrozumiała - szereg niejasnych dotąd meandrów 
polityki tutejszych panujących. Stawia ono również nurtujący nas prob
lem wymiany fotów pomiędzy księciem Bolesławem a cesarzem Fryde
rykiem na zgoła pewniejszym gruncie, każąc dokładniej rozważyć drugi 
z obranych tu wariantów datacji. Znajduje tu zastosowanie poprzednie 
rozumowanie uznające zgodność terminu post quem objęcia przez Bo
lesława Łysego suwerennych rządów w księstwie legnicko-głogowskim 
2 wystosowaniem przez tegoż piastowskiego dynastę listu do Fryderyka. 
Będzie nim 8 VII 1248 r., pod którą to datą Bolesław jeszcze jako ksią
żę Wrocławia (faktycznie zależny od biskupa Tomasza I) wystawił przy
wilej dla biskupstwa wrocławskiego 32

, już 3 września tegoż roku po
twierdzony przez Innocentego IV 33

• Natomiast w arendze dyplomu z 28 
stycznia roku następnego, stanowiącego swoistą „Magna Charta" wro
cławskiego duchowieństwa, Bolesław wyznaje, że dotknqly go ciężkie 
kary kościelne - obłożono go ekskomuniką, a jego ziemie interdyk-

:� J. Mu 1 arc z y k, Z problematyki walk o władzę na Slqsku w latach czter

dziestych XIII wiektt, (Sobótka, 1979, nr 1, s. 6 n.). Żródlcm do pewnego stopnia 
potwierdzającym wczesne współrządy obydwu synów Henryka II Pobożnego jest 
znany już B. Ulanowskiemu list mistrza templariuszy domu francuskiego, Poncesa 
cl'Aubon, wystosowany do Ludwika IX Swiętego być może wkrótce po katastrofie 
z kwietnia 1241 r.; zob. E.r historioe regum Franciae continaatione parisiensi, wyd. 
O. Holder-Egger (MGH SS, t. XXVI, 1882, s. 604): ,,Et sachiez que li rois de Hon
grie et li rois de Booine et les deus fiuz au duc de Poulainne et le patriace
d'Aquilee a mout grant multitudc de genz, une seule de lor trois olz n'oserent
assaillir" - w związku ze zdaniem: ,,Nous faisons savoir a vostrc haulesce que
Tartarin ant la terre qui fu Henri le duc de Poulainne dcstruitc et escillie, et
celui meismes ocis avec mout des barons". Owi „deus fiuz uu duc de Poulainne"
to bez wątpienia bracia Bolesław II i Henryk III. Nie byłbym natomiast skłonny
zamiast Henryka wprowadzać Mieszka, innego z braci Bolesława, który zmarł za
pewne blisko terminu zredagowania listu mistrza templariuszy jako rządca peryfe
ryjnego Lubusza; por. Jasiński, Rodowód Piastów ślqskich, t. I, s. 111 n. Uwagi
o samym tym źródle zob. B. Ulanowski, O współudziale templariuszów w bitwie

pod Lignicq {Rozpr. PAU, Wydz. Hist.-Fil., t. XVII, Kraków 1884, s. 283).
30 M u I a r c z y k, op. cit., s. 16. 
a1 Jw. 
u SU, t. Il, nr 342 s. 202 n. 
n Tamże, nr 343, s. 203. 
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tern ai. Wiemy skądinąd, że ziemie te stanowiło już raczej księstwo leg
nicko-głogowskie 35

. Można tedy 28 I 1249 r. przyjąć za termin ad quem 
objęcia przez Bolesława samodzielnych rządów oraz rozważyć ewentual
ność: wystosowania przed tą datą listu do Fryderyka. Znamienne jest 
przy tym, że Bolesław aż do 1248 r. jest w zasadzie panującym uległym 
Kościołowi 36

• Dopiero przed 8 VII 1248 r. ma miejsce jego pierwszy po
ważniejszy zatarg z biskupem wrocławskim, którego tłem - według 
źródeł zasugerowanych późniejszą bezwzględną walką Łysego z Kościo
łem wrocławskim - miały być: zakusy na wolność duchowieństwa i koś
cielny stan posiadania 37

. Można jednak przyjąć tu głębsze tło politycz
ne, sprowadzające się do opozycyjnych wobec biskupiej wszechwładzy 
nastrojów panującego i jego najbliższego otoczenia. Kompromis poświad
czony rozległym przywilejem dla kleru wrocławskiego ze stycznia 
1249 r. spór łagodzi. Już jednak między 8 VII 1248 r. a tą datą Bolesław 
ponownie naraża się Kościołowi - on sam, jak wiemy, zostaje obłożony 
klątwą, a jego dzielnica interdyktem 3s_ 

Rodzi się więc pytanie o przyczynę takiego obrotu sytuacji. Czy 
zmiana ta sprowadzała się do odosobnionych wypadków gnębieni:! du
chowieństwa i naruszania kościelnej własności, czy też może zwrot ten 
był wynikiem bardziej zasadniczej postą. wy polityczno-ideowej śląskie
go panującego? Osobiście opowiadam się za tym drugim. Przyjmuję mia
nowicie, że wpierw zdany na łaskę i niełaskę Tomasza I Bolesław, 
jako faktycznie niesuwerenny książę dzielnicy wrocławskiej, w dru
gieJ połowie 1248 r. ,,wymanewrowany" z Wrocławia, znalazł się 
w tymże czasie w otwartej opozycji wobec Kościoła. Tymczasem odbyty 
10 X 1248 r. we Wrocławiu synod prowincjonalny Kościoła polskiego, 
któremu przewodniczył Jakub z Leodium (Liege), papieski legat na Pol
skę, Pomorze i Prusy (przyszły Urban IV), uchwalił nową konstytucję 
kleru polskiego :rn. 1fożna również bez poważniejszego ryzyka założyć, że 
uczestnicy synodu w ślad za innymi prowincjami kościelnymi Europy 

34 Tamże, nr 361, s. 227: ,.vinculo essernus excomrnunicacionis astricti et terra 
nostra cccle�iastico �ubposita interdicto". 

35 Dyplom z 28 I 1249 ,vystc:wiono już w Legnicy. Z Legnicą łączą się też 
następujące po nim dalsze akty tegoż księcia; zob. SU, t. II, nr 361 nn. 

ee !\I u 1 arc z y k, op. cit., s. 11, tamże, przyp. 59. 
37 Kronika wie[kopolska, wydała i komentarzem opatrzyła 13. Ki.irbis (l\cIPH, 

s. n., t. VIII. Warszawa 1970, rozdz. 116).
as Zob. u nas przyp. 34.
s• AJ�ta synodu wrocławskiego z 1248 r. nic zachowały sią; zob. T. Si 1 n icki, 

Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Slqsku do końca w. XIV, Warszawa 1953, 
s. 168. Znane są natomiast jego postanowienia w sprawie kleru i życia religijnego
archidiecezji gnieźnieńskiej, ponieważ amplifikowano je do konstytucji synodalnej
Jakuba z Leodium (Liege), już jako papieża, ogłoszonej 3 VI 1263; zob. pod datą
10 X 1248 SU, t. II, nr 346, s. 204�216; por. W. Ab r aha m, Studia krytyczne do

dziejów §redniowiecznych synodów prowincjonalnych Kościoła Polskiego, Kraków
1917, s. 21.
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wystąpili z potępieniem Fryderyka II. Być: może także, kierując si<� 
przykładem płynącym chociażby z diecezji niemieckich 40, uchwalili ja
kąś daninę na cele walki z cesarzem i jego stronnikami. Przyjmuję dalej, 
że po tym wszystkim zrażony polityką biskupa wrocławskiego Eolesław 
wczął dążyć do zbliżenia z cesarzem. Byłaby to zasadniczs. przyczyna 
ob!ożeni::i kościelnymi karami śląskiego księcia i jego dzielnicy, co po
zostawałoby zresztą w zgodzie z uchwałą dekretu soborowego 41. 

W świetle przyjętego tu rozumowania Bolesław musiał wystosować 
swój adresowany do Fryderyka II Hohenstaufa list przed 28 I 1249 r. 
Cesarska odpowiedź, która legła w punkcie wyjścia naszych dotychczaso
wych rozważań, mieściła się zapewne, jak to intuicyjnie pierwszy wno
sił Stenzel, w 1249 r. Można przy tym domniemywać, że cesarska od
powiedź nie spotkała się z reakcją Bolesława, obawiając�go się następ
stw dalszych kontaktów z potępionym przez sobór powszechny cesa
rzem. 

Z lektury listu Fryderyka do Rogatki odnieść można wrażenie, że 
jego wyszukana frazeologia jest mimo wszystko redagowana „na gorą
co". Przyjmując, że list Bolesława Il do cesarza został zredagowany 
i wysłany pomiędzy 8 VII 1248 a 28 I 1249 r., raczej jednak bliżej dru
giej z dat, zakładam, że do rąk adresata pismo to trafiło już w 1249 r. 
W grę wchodziłyby tu pierwsze miesiące tegoż roku. Po klęsce pod Par
mą (18 II 1248) Fryderyk, nic rezygnując z dalszej walki, przeniósł swo
je wysiłki polityczne na teren północno-zachodnich Włoch. Od lipca 1248 
do końca tegoż roku spotykamy go na zachodnim krańcu Niziny Pa
dańskiej, w Vercelli 42. Z przełomu lat 1248-1249 poświadczony jest po
byt Fryderyka w Cremonie nad Padem, w sercu Niziny 4:1. W styczniu 
1249 r. zjawia się Fryderyk w Pawii (na pd. od Mediolanu) 44, 20 lutego 
.zas spotykamy go znowu w Cremonie -15. W kolejnym miesiącu trafia do 
Pontremoli w Lunigianie łti, a stamtąd do Pizy (Pisa) nad Arnem� •. 
W kwietniu 1249 r. wypływa z portu Pizy nad Morzem Liguryjskim 
do Królestwa Sycylii 411

• 

Ten przegląd miejsc bytności Fryderyka w pierwszych miesiącach 
1249 r. czyni prawdopodobne dotarcie wysłannika ze Śląska zwłaszcza 
do któregoś z trzech następujących miast - Cremony, Pawii lub Pizy. 

40 A. Ha u ck, Kirchengeschichte Deutsch!ands, t. IV, Leipzig 1903, s. 838 n.,
842. 

41 Zob. akt depozycji Fryderyka przez I Sobór Lyo11ski - MGH Const., t. II,
nr 400, s. 508 nn. 

42 Por. Sc hi r r macher, op. cit., t. IV, s. 288 n .. s. 293. 
43 Zob. H-B, t. VI, cz. 2, s. 689. 
0 Tamże, s. 687. 
45 Tamże, s. 695-697. 
0 Tamże, s. 704 n.; por. Sc hi r r macher, op. cit., t. IV, s. 317. 
41 H-B, t. VI, cz. 2, s. 728-731. 
'6 Tamże, s. 723-725; 25 V 1249 występuje w Neapolu, tamże, s. 733.
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Być może miastem tym była właśnie Cremona, skąd Fryderyk nosił się 
z zamiarem udania się do Niemiec, by poprawić tam samopoczucie swo
ich zwolenników i z materialnym wsparciem „Vaterlandu" powrócić do 
Italii 49. W Cremonie też mogła w tym wypadku zostać przygotowana 
znana nam odpowiedź Fryderyka. 

Kolej teraz na prześledzenie najważniejszych wątków rzeczowych 
listu Fryderyka. Zacznijmy od niezbędnego streszczenia. Odpowiadając 
na list Bolesława cesarz już w pierwszym zdaniu pochwala inicjatywę 
śląskiego władcy, mieniąc list z Polski „zapowiedzią szczerego oddania" 
(devocionis pure prenunciam). Fryderyk oświadcza, że myśl zasadnicza 
(essentia) pisma przypomina mu przywiązanie ze strony dziada obecne
go ,vladcy Sląska, nie żyjącego już księcia Henryka. Cesarz podkreśla 
przy tym, że życzeniem Henryka było, aby on, tj. Bolesław, poszedł tą 
samą drogą. Dodam, że owa myśl przewodnia listu Bolesława, do któ
rej Fryderyk się odwołuje, musi być rozumiana również jako określona 
prośba. Prośbę tę należy rozumieć dwojako - raz jako ofertę służenia 
Cesarstwu, raz jako apel o polityczne poparcie. Zaraz dalej Fryderyk 
aprobuje całe przesłane sobie pismo (epistoła legata conplacuit). Ponad
to cesarz mocno akcentuje aktualność zainteresowania się sprawą Bole
sława. Wskazuje na to fraza rozpoczynająca się od słów „Scire te vo
lumus". Spodziewa się on dalej przybycia posłów od Bolesława, którzy 
poinformują go, jak mniema, o sprawach dotyczących Cesarstwa (cesa
reas ... relationes), i zapowiada, że posłowie ci spotkają się z łaskawym 
przyjęciem. Przez owe sprawy dotyczące Fryderyka i jego imperium 
rozumiem sytuację Śląska i Polski w aspekcie interesów Cesarstwa. 

·wyszukana frazeologia cesarskiej epistoły zawiera wreszcie obietni
cę udzielenia Bolesławowi poparcia. Fryderyk przyrzeka Rogatce bliżej 
nie określone koncesje polityczne w granicach Cesarstwa oraz oficjalne 
występowanie w interesie polskiego księcia - ,,fecunde presagium li
benter offerimus et oblata libencius operis exhibicione conplebimus". 
Wszystko, o co Rogatka zechce prosić majestat cesarski, zostanie speł
nione. Ta myśl przewodnia ostatniej zachowanej w odpisie frazy listu 
nasuwa następujące rozumienie: Fryderyk nie orientuje się bliżej, o co 
będzie zabiegał Bolesław, z góry jednak zobowiązuje się poprzeć tego 
księcia w każdej sprawie, jako że jest w możności nadać mu każdą rzecz 
w granicach Cesarstwa. Kontekst i styl, w jakim Hohenstauf wypowia
da te intencje względem Bolesława, zakładają, że cesarskie poparcie 
znajdzie wyraz w określonym dokumencie. 

Odpisując na nie znany z treści list Bolesława II Łysego, Fryderyk 

49 Tamże, s. 704: ,,nostris erariis etiam que labores et sumptus Ligures hacte
nus et viarum discrimina refici non sinebant, per habilem succursum pecunie de 
regni nostri pinguedine celeriter transmittendum, prout negotiorum nostrorum qua
litas exiget, restauratis, ad partes Theutonie quibus jam diutius presentiam no
stram promisimus gres sus nostros feliciter dirigamus". 
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powołuje się na prosta ufijską orientację dziadka tc.:goż ksfr;cia, Henry
ka I Brodatego (zm. 1 R III 1238), który podobnego stanowiska oczeki
wał jakoby od swoich następców. Tak bowiem można jedynie rozumieć 
zwrot „quondam ducis Henrici avi tui serenitatis indicium, cuius te se
mitas opulit exccuturum". Nie ulega wątpliwości, że Brodaty obej
mując w grudniu 1201 r. schedę po ojcu, Bolesławie I Wysokim (zm. 
8 XII 1201) :rn, zawdzięczał pośrednio śląski spadek panującym niemiec
kim. Chociaż trudno na podstawie dostępnych źródeł dowieść bezpośred
nich kontaktów Brodatego z Królestwem, a tym bardziej Cesarstwem 
Niemieckim (Sacrum Imperium Romanum) przez prawic cały bez mała 
okres jego rządów, to jednak nie da się ich wykluczyć, przemawia wszak 
za nimi logika sąsiedztwa 51

• Zbliżenia Brodatego z Cesarstwem history
cy dopatrują się dopiero u schyłku jego panowania, w latach 1236-1238, 
kiedy to Henryk I uwikłał się w spór z duchowieństwem własnej die
cezji oraz arcybiskupem gnieźnieńskim 52

• Przyjmują oni zgodnie, że

właśnie wówczas Brodaty wystąpił z programem uzyskania przy popar
ciu Cesarstwa korony królewskiej dla swojego syna, Henryka II Poboż
nego 5a. Ojciec całej tej koncepcji, M. Łodyński, stawiał jednak zagad
nienie to bardziej generalnie, pisząc: ,,stanowisko Henryka Brodatego 
wobec cesarstwa było polityką programową, która obejmując niejako ca
łą jego dynastię, miała w oparciu się o cesarstwo czerpać siły i środki 
dla zrealizowania linii wytycznych programu Henryka Brodatego i jego 
następców na gruncie polskim" 54

. Ten punkt widzenia, znajdujący nie
bagatelne wsparcie właśnie w słowach samego Fryderyka z listu do Ro
gatki, do pewnego stopnia podzielam. Wróćmy jednak do dalszych wąt
ków merytorycznych cesarskiej odpowiedzi. Należy do nich także rów
noczesne stwierdzenie przez Fryderyka związków pokrewieństwa i po
winowactwa z księciem śląskim (te tamquam consanguinitatis et affini-

50 Datę zejścia Bolesława Wysokiego, równoczesną z przejęciem władzy przez 
Henryka Brodatego, precyzuje ostatecznie Ja siński, Rodowód Piastów śląskich 

t. I, s. 37.
51 B. Zientara nie wyklucza pobytów Henryka Brodatego w Niemczech, zob.

Hen ryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, s. 169, ale też nie starn si<; nic do
kładniejszego w tym zakresie ustalić. To samo odnosi się do uwag tego badacza 
na temat wczesnych stosunków politycznych śląskiego ksi<;cia z Hohenstaufami, 
tamże, s. 143 nn., oraz końcowej fazy tych stosunków, tamże, s. 275 n. Problem 
związków Brodatego z Cesarstwem i Królestwem Niemieckim, jak też z niemiec
kimi władztwami terytorialnymi, wymaga przeto odrębnej analizy. 

52 Gr o de ck i, Dzieje polityczne ślqska, s. 221 nn.; Zientara, Henryk Ero·
daty ... , s. 257 nn. 

58 J. B-a s z kie w i cz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przeło

mie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954, s. 74 n., ze wskazaniem starszej literatury; 
Zie ntara, Henryk Brodaty ... , s. 274-276, przy dużej dozie sceptycyzmu wobec 
zwrotu ,.regem Polonie instituere nitebatur", zob. MPH, t. III, s. 647; podobnie 
ostatnio G. Labuda, [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. I: połowa X w. - 157Z 
Warszawa 1982, s. 159. 

54 Ł ody ń ski, Poiityka Henryka Brodatego ... , s. 155. 
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tatis sinceris affectibus amplexatur) 55. Pierwszego da się dowieść
przyjmując w punkcie wyjścia pochodzenie praprababki Bolesława II, 
Agnieszki, żony Władysława II. Owa Agnieszka, znana dobrze źródłom 
polskim 56

, była siostrą przyrodnią króla rzymskiego, Konrada III Hohen
staufa (zm. 15 II 1152) 57

, który z kolei był stryjem dziadka Fryderyka II, 
cesarza Fryderyka I Rudobrodego. Związków powinowactwa linii Pia

stów śląskich, z której wywodził się Bolesław Łysy, z Hohenstaufami 

można dopatrzyć się natomiast już w wypadku Adelajdy von Sulzbach, 
którą z pewnymi zastrzeżeniami uznać należy za siostrę Gertrudy, żo
ny Konrada III 58

• Jak się na ogół przyjmuje, Adelajda była drugą żoną 
Bolesława Wysokiego - matką Henryka I Brodatego, a więc dziadka 

Rogatki 59
• Koligacje te zilustrować można tak jak w tablicy zamieszczo

nej obok. 
Można by tu również dochodzić koligacji Bolesława II Łysego z Ho

henstaufami bardziej współczesnych cesarskiemu respondentowi. Szero
ko pojmowane w średniowieczu powinowactwo uwzględniałoby tutaj 
związki, których ogniwem była matka Rogatki, księżna Anna, córka kró
la czeskiego Przemysława Ottokara I (Otakar) 00, oraz te, które poprzez 

55 O kategoriach tych w odniesieniu do polskich źródeł średniowiecznych zob.
M. Koc z e r  ska, Uwagi o terminologii pokrewieństwa i powinowactwa w polskich
źródłach historycznych (Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad pol
skim społecze11stwem średniowiecznym na tle porównawczym, Toruń 1982. s. 27-47).

56 Por. Magistri Vint·entii Chronicon Polonorum, wyd. A. Bielowski (MPH, t. II, 
Lwów 1872, reed. Warszawa 1961, c. 28, s. 365): ,,imperatoriam adit serenitatem, 
cuius erat sorore uxorius", tamże, c. 30, s. 368: ,.causam afiinitatis pro se cogen
tissimam, sanguinis rationem pro uxore ac liberis apud imperatoriae culmen maie
statis allegat", por. tamże, s. 371; we wszystkich tych wypadkach bez podania 
imienia, którego rozwiązanie daje m. in. Kronika polska, wyd. L. Ćwikliński 
(MPH, t. III, s. 628, 631). 

57 Matką obojga była również Agnieszka, córka Henryka IV, cesarza z dynastii
salickiej, wydana pierwotnie za księcia szwabskiego Fryderyka I Staufa, a po jego 
śmierci poślubiona przez księcia Austrii z rodu Babenbergów, Leopolda III; zob. 
Go tt s cha l k, op. cit., według indeksu; O. B a  1 z e r, Genealogia Piastów, Kraków 
1895, s. 129. 

se Zob. Kronika polska, s. 646: ,,Boleslaus - - ipse decedens anno Domini 
1201 sepelitur et post eum uxor sua domina Adelheydis". Istotne znaczenie mają 
tu zastrzeżenia K. Jasińskiego, zawarte w rec. pracy: K. Bied a, W sprawie dru
giej żony Władysława II Wygnańca (Studia Żródłoznawcze. Commentationes, t. XIV, 
1969, s. 229-232) oraz w Rodowodzie Piastów śląskich, s. 46 n., chociaż próba za
stąpienia jej niejaką Krystyną jest propozycją bardziej jeszcze hipotetyczną; ina
czej G o t t s c hal k, op. cit., s. 94--96. 

69 Za przebrzmiałą uważam mało umotywowaną opinię O. Balzera, że Bolesław 
Wysoki miał trzy żony, które badacz ten usytuował w następującej kolejności: 
Zwinisława, Krystyna, Adelajda; zob. Genealogia Piastów, s. 128-131. 

eo Przemysł Ottokar I, dziadek Rogatki, był skoligacony z Hohenstaufami przez 
matkę, księżniczkę Turyngii Juttę; zob. V. N o v ot n y, ćeske dejiny, dział I, 
cz. III, Praga 1913, według indeksu. 
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c. Henryk IV
1056-1106

Agnieszka X ks. Fryderyk I 

-------··· __ [ 
zm. 1105 

, __ I_ 
---·-j 

ks. Władysław II X Agnieszka c. Leopolda III kr. Konrad III 
1138-1152 

ks. Fryderyk II 
zm. 1147 1138-1159 

I 
ks. Bolesław I X Adelajda v. Sulzbach 2ż. 

1163-120l 

ks. Henryk I X Jadwiga v. Andechs 
1201-1238 

ks. Henryk II X Anna Czeska 
1238-1241 

ks. Bolesław 1I X Jadwiga v. Anhalt lż. 
1242-1278 

ż. Gertruda 
v. Sulzhach

c. Fryderyk I
1152-1190

C. Henryk VI 
1190-1197

I 
c. Fryderyk II 

1220-1250

matkę Henryka II Pobożnego, ojca Rogatki, św. Jadwigę prowadziły do 
Andechsów, blisko skoligaconych z Hohenstaufami 61

• Można wreszcie 
założyć istnienie jakichś ogniw rodzinnych łączących Bolesława II z ce
sarskim rodem niemieckim nie zauważonych przez dostępne nam źródła. 
W każdym bądź razie akcentowanie przez cesarskiego wystawcę związ
ków pokrewieństwa i powinowactwa z księciem śląskim jest wyrazem 
określonej tradycji w rodzie Hohenstaufów, zachowującej pamięć 
o związkach rodzinnych łączących cesarską dynastię niemiecką z linią
Piastów śląskich, zap0czątkowaną przez Wygnańca.· świadomość: tej tra
dycji musiała, co należy zaznaczyć, determinować: stanowisko niemiec
kich panujących wobec nie samych tylko piastowskich władców śląska,
ale również całej ich dzielnicy. Otwierała bowiem drogę na Śląsk wpły
wom idącym z ziem Cesarstwa. W tym kontekście wart zauważenia jest
zwrot listu akcentujący nie tylko oddanie dla Cesarstwa ze strony sa
mego Brodatego, ale także innych przodków Rogatki. Tak bowiem można
rozumieć zwrot „devocionis avite", wywołujący gramatyczne skojarzenia
nie jedynie z osobą samego dziadka, Henryka, ale szerzej - również
i z innymi przodkami w linii prostej. Orientacja na Cesarstwo odleglej
szych jeszcze przodków Rogatki, a więc Bolesława I i Władysława II, to

11 Związki rodzinne łączące Andechsów z Hohenstaufami wykazuje szczegółowo 
Gott s cha 1 k, op. cit., s. 42 n.; także tabl. geneal. nr 5, s. 41; zob. tamże, s. 98, 
tabl. nr 11 (związki rodzinne Piastów śląskich ze Staufami). 
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zagadnienie znane dobrze historiografii polskiej i niemieckiej 6�, nie
miejsce też tutaj szczegółowiej je naświetlać. Można jedynie co najwy
żej zatrzymać się przy tym momencie, który doprowadził do ostatecz
nego przywrócenia dzielnicy śląskiej Bolesławowi Wysokiemu, pradzia
dowi Rogatki, co - jak wiadomo - dokonało się dzięki poparciu Cesar
stwa. 

Przywrócony w 1163 r. za sprawą politycznej presji Fryderyka Ru
dobrodego do dzielnicy śląskiej Bolesław Wysoki został z niej w 1172 r. 
wypędzony 63

• Nastąpiło to w wyniku konfliktu Bolesława z synem Ja
rosławem oraz przyrodnim bratem Mieszkiem, pozostającym w zmowie 
z seniorem książąt polskich, Bolesławem Kędzierzawym u4

_ Jeśli wierzyć 
Kronice polskiej, Bolesław Wysoki uchodząc ze Sląska zabrał żonę i dzie
ci i z nimi udał się do Erfurtu, by zabiegać o niemiecką pomoc 65

• Apele 
jego nie pozostały daremne. Miarodajne źródło niemieckie, tzw. Chro

nica regia Coloniensis, odnotowało pod r. 1173 wyprawę cesarza Fryde
ryka I do Polski „pro restituendo nepote sua in ducatum" 66

. Polscy 
przeciwnicy Bolesława Wysokiego nie odważyli się stawiać oporu Ru
dobrodemu. Zaczynający ówczesme przewodzić książętom polskim 
Mieszko Stary przybył do cesarza z okupem 8 tysięcy grzywien i szybko 
przystał na ponowne osadzenie Bolesława Wysokiego w dzielnicy ślą
skiej. Strona niemiecka nie omieszkała przy tej okazji zaakcentować ce
sarskiego zwierzchnictwa nad Polską 67

. Podzielam tu stanowisko B. Zien
tary, zakładającego, że: ,,W dodatku cesarz kazał sobie za pomoc ZGpła
cić przyrzeczeniem corocznego trybutu z ziem Bolesława, nawiązując 
w ten sposób dodatkowy stosunek trybutarny między Cesarstwem a tą 
dzielnicą" 68

• Ostatnia akcja interwencyjna Rudobrodego w interesie Bo
lesława I Wysokiego przypada na okres ok. 11 77 r. W tymże czasie Wy-

62 S. Sm o 1 k a, Mieszko Stary i jego wiek, Warszawa 1959, s. 245 n., 260 n.,
s. 271-273; ostatnio B. Zientar a, Ślqsk w pa11stwie Piastów do schyłku XIII w.

(Sląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu, red.
M. Biskup, Wrocław 1983, s. 50-52, dalej: Śląsk i Pomorze); stanowisko liberalnej
współczesnej historiografii niemieckiej zob. G. von Grawert-May, Das starits

rechUiche Verhiiltnis Schlesiens zu Paten, Bóhmen und dem Reich wiihrend des

Mittelalters. Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526, Aalen 1971, s. 55 n., 71-76,
z szerokim uwzględnieniem wcześniejszej lit eratury niemieckiej.

63 B. Zie n t ara, Bolesław Wysoki - tułacz, repatriant, malkontent. Przyczy
nek do dziejów politycznych Polski XII wieku (Przegląd Historyczny, t. 62, 1971, 
z. 3, s. 383 n.); Gr a w e  r t - May, op. cit., s. 70 n.

64 Jw.
65 Kronika książąt polskich, wyd. Z. Węclewski (MPH, t. III, s. 481): ,,filiis et 

uxore relictis in Erfordia". 
66 Annales Colonienses Maximi, wyd. K. Pertz (MGH SS. t. XVII, 1861, s. 786). 
67 L.c.: ,,Tanta autem fuit multitudo exercitus, ut multi testentur nullum urn

quam imperatorem ta m honesta expeditione Poloniam intrasse. Primo itaque in
gressu eius Polonienses exterriti quam citissime ad gratiam eius redierunt, ita 
quod octo milia marcarum imperatori et suis contulerunt, et imperio eius et omni 
voluntati sese devote subdiderunt". 

68 Zientara, Bolesław Wysoki ... , s. 384 n. 
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soki został raz jeszcze wypędzony ze śląska za sprawą władającego Ra
ciborzem Mieszka Plątonogiego v9_ Fryderyk I przywrócił i tym razem

Bolesława na Śląsku, wywierając nacisk dyplomatyczny na przebywa
jącego ówcześnie w Niemczech Mieszka Starego, zabiegającego również 
o pomoc Cesarstwa, i to przeciw rodzonemu bratu, Kazimierzowi Spra
wiedliwemu (1178) 70. Wraz ze śmiercią Rudobrodego (10 VI 1190) auto
rytet Cesarstwa w Europie Środkowej znacznie się obniżył, wydarzenia
zaś w Niemczech, wywołane zejściem syna Rudobrodego, Henryka VI
(28 IX 1197), upadek ten jeszcze pogłębiły 71• Skuteczność cesarskiej pro
tekcji nad Śląskiem okazała się zerowa 72. W tej sytuacji Bolesław pod
jął starania o poparcie papiestwa 73. Z czasów świetności Imperium prze
trwało jednak wspomnienie bliskich związków łączących dom cesarski
z linią Władysława II Wygnańca.

Inny wreszcie kierunek rozważań wynikający z krytyki listu Fry
deryka do Bolesława II wyznacza pominięcie osoby Henryka II Poboż
nego, ojca Rogatki, jako potencjalnego sojusznika Cesarstwa. Pozostaje 
to w zgodzie z rzeczywistą orientacją Henryka II - propapieską i ak
tywnie antystaufijską. Wychowany przez matkę, przyszłą świętą, w du
chu admiracji dla Kościoła, Henryk z woli ojca od 22 VI 1235 r. pozo
stawa.ł formalnie protegowanym papiestwa ,ł. Dystans wobec Cesarstwa 
musiało zatem w jego wypadku pogłębić obłożenie Fryderyka 20 III 
1239 r. papieską ekskomuniką, ogłoszoną uroczyście w Niedzielę Palmo
wą, 28 marca tegoż roku 15. Henryk Pobożny przystąpił nawet do pierw
szej na terenie Niemiec antystaufijskiej koalicji, która zaoferowała kró
lewską koronę niemiecką Ablowi, jednemu z synów króla Danii, Walde
mara II 7r.. Henryk, którego specjalny pełnomocnik papieża, archidiakon 
Pasawy Wojciech Czech 77 nazwie „arcychrześcijańskim księciem Polski", 
przystał nawet na elekcję duńskiego kontrkandydata do niemieckiej ko-

89 Tamże, s. 386; ze_ starszej literatury polskiej zob. Sm o I ka, op. cit., s. 309 n. 
70 Zientara, Bolesto.w Wysoki, Le.; o staraniach Mieszka III o pr zychylność 

strony niemieckiej m. in. lakoniczn y zapis w saskim kode ksie dyplomatycznym: 
,,Ipso quouque anno rege [Henrico] expedicionem in Poloniam ... disponente", zob. 
Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, dział 1, t. II, Leipzi g 1889, nr 512, s. 355. 

71 T. To eche, Kaiser Heinrich VI, {Jahrbucher der Deutschen Geschichte, 
Leipz i g  1867, s. 480-484); Zientara, Henryk Brodo.ty ... , s. 141 n.; W. Kort a, 
Historia Niemiec do 1492 roku (Historia Niemiec, Wrocław 1981, s. 165 n.). 

72 Przyznaje to G r a we r t - M a y, op. cit., s. 76 n. 
73 Potwierdza to pośr ednio bulla Innocentego III z 8 III 1198 r .; zob. Kodeks

dyplomatyczny śląska. wyd. K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1951, nr 76, s. 188-190 
(dalej: KDŚ). 

74 Zob. VMPL, t. I. nr 61; por. Zientara, Henryk Brodaty ... , s. 274. 
1s Sc hi r r macher, op. cit., t. III, Gottingen 1864, s. 53. 
10 Tamże, s. 107-115. 
77 Zob. H-B, t. V, cz. 2, Parisiis 1859, s. 1110: ,,Vult ei in Ungaria adhaerere ex 

parte ducis Bavariae ducis [sic] sui et amicorum suorum, et pr ocurare quod rex 
Boemiae et ille H. christianissimus princeps Poloniae, Ungariae contigui, sibi 
occurrere personalite1· festinabunt" (pod datą 27 III 1241). 
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rany w Lubuszu, ówczesme znajdującym się w obrębie terytoriów pod
legających władcy śląska 75. Wobec nastrojów znakomitej większości 
możnowładców niemieckich, wiernych Hohenstaufom, do elekcji w Lu
buszu nie doszło 711

• Zaczęła się również rozpadać owa pierwsza na tere
nie Niemiec antystaufijska koalicja. W jej szeregach najdłużej wytnva
li Otto II Wittelsbach, książę Bawarii, i Henryk II Pobożny 90

. Znając 
w pełni lojalny stosunek władcy Śląska do papiestwa, Grzegorz IX 
umieścił go w liczbie osób zaproszonych do wzięcia udziału w zapowie
dzianym na Wielkanoc 1241 r. soborze powszechnym 81

• Przewidziany 
w tym terminie sobór został przez Fryderyka II udaremniony 92, a 9 IV 
1241 r. Henryk zginął pod Legnicą w starciu z Tatarami. 

Na podstawie cesarskiej odpowiedzi można odtworzyć wreszcie za
sadnicze momenty wcześniejszego listu Bolesława II do Fryderyka. Tak 
więc na samym wstępie nadawca wyrażał zapewne pragnienie bliższego 
związania się ze Świętym Cesarstwem Rzymskim i zapowiadał pełne od
danie dla sprawy Fryderyka. W tym miejscu silniej też może zaakcen
tował swoją przydatność dla rodziny Hohenstaufów i ich imperium. Da
lej zapytywał, czy służby jego miłe będą Cesarstwu i czy w związku 
z tym może wyekspediować na cesarski dwór specjalne poselstwo. Myśl 
tę mógł Rogatka następnie rozwinąć, mówiąc wprost o hołdzie lennym 
poprzez specjalnych pełnomocników s:i i trwałym włączeniu ziem pol
skich, za których zwierzchniego władcę Bolesław 11 ówcześni� się uwa
żał �4, w system Cesarstwa. Nie wykluczone, że Bolesław w liście swoim 
wspomniał ogólnie o zagrożeniu płynącym ze strony Kościoła i świeckich 
przeciwników wpływów Cesarstwa na ziemiach sobie podległych. Mógł 
przy tej sposobności bardziej też wyeksponować swoją rolę jako g\va
ranta interesów Sacrum Imperium na polskiej (czyt. śląskiej) ziemi. 

Wiadomo, że Bolesław II nie uzyskał żadnej realnej pomocy ze stro-

78 H-B, t. V, cz. 1, Parisiis 1857, s. 345: ,,Sperat in festo beati Petri eligi circa 

Poloniam in loco Lubus in regem Romanorum regem Daciae juniorem". 
79 Schirrmacher, op. cir., t. III, s. 116 nn.; Zientara, Henryk Brodary ... , 

s. 309 n.
eo Ł od y 11 ski, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 287; Zientara, Henryk Bro-

daty ... , s. 310. 
a, List konwokacyjny Grzegorza IX, wymieniający Henryka, księcia Polski, 

wystawiony 9 VIII 1240 r .. nie zachował się. Znamy go jedynie z regestu, zob. 

H-B, t. V, cz. 2, s. 1020, o występowaniu zaś w nim Henryka Pobożnego wnosić
można jednoznacznie z zachowanej korespondencji Wojciecha Czecha.

ez Sc hi r r macher, op. cit., t. III, s. 198-201.

53 W rozmowie odbytej ze mną dr J. Mularczyk wyraził opinię, że bezpośrednią 

przyczyną szukania przez Bolesława Łysego poparcia na cesarskim dworze mogła 
być spra\va Ziemi Lubuskiej, która 20 IV 1249 trafiła formalnie pod zwierzchnictwo 
arcybiskupa Magdeburga, a praktycznie margrabiów brandenburskich. 

M Aż do roku 1253 używał tytułu ,.dux Slesie et Polonie"; por. Ma I e czy i1 s k i, 
op. cit., t. I, s. 494, w jednym zaś z dokumentów z r. 12-!9 Bolesław II użył nawet 
tytułu: ,,senior dux Slesie et Polonie", zob. SU, nr 383, s. 243. 
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ny cesarza, zaangażowanego już wtedy na straconych pozycjach w zma
gania na Półwyspie Apenińskim. Swój entuzjazm dla Cesarstwa Ro
gatka przelał na sąsiednich feudałów niemieckich, reprezentujących co 
najwyżej Królestwo Niemiec, oczywiście ze szkodą dla państwowych 
interesów Polski. Wyrazem tego był zawarty przez Rogatkę 20 IV 1249 r. 

układ z arcybiskupem magdeburskim, Wilbrandem von Kafernburg s.;_ 
Za cenę arcybiskupiej pomocy Bolesław przekazywał Wilbrandowi w po
siadanie jedną połowę Ziemi Lubuskiej, z drugiej zaś połowy czynił się 
jego lennikiem su. Słusznie tedy pisał Roman Heck: ,,W następstwie tego 
układu ziemia owa znalazła się w latach 1250�1252 w rękach Branden
burgii, a bezsilny Rogatka nie mógł protestować przeciw obsadzeniu 
przez Brandenburczyków jego części Lubusza" 87

• Można tu wspomnieć, 
że oglądanie się Rogatki na niemiecką pomoc nie uszło uwagi współ
czesnych temu księciu opiniotwórczych środowisk polskich. Reprezento
wał je między innymi autor Kroniki wielkopolskiej, z niejaką przesadą 
utrzymując: ,,Iste enim Boleslaus cepit primo Teutonicos Poloniam in
ducere et ipsis predia et castra tribuebat, ut contra fratres suos ger
manos, quos sine cessacione impugnabat, sibi auxilia preberent" 88• Taka 
postawa Rogatki, jak i zbliżone zachowania niektórych innych książąt 
polskich sprzyjać musiały otwartym i „ukrytym" formom wschodniej 
ekspansji żywiołu niemieckiego 89

• Fryderyk II, jak wiadomo, zaanga
żowany na południu, musiał poprzestać na z gruntu deklaratywnym 
i formalnym patronowaniu owej ekspansji. Równocześnie, jak ostatnio 
trafnie zauważył G. Labuda, ,,próbował wznowić popadłe w zapomnienie 
tytuły zwierzchnie królów niemieckich względem książąt polskich" 90

• 

I tak w wystawionej 26 IX 1212 r. w Bazylei Złotej Bu.ni dla Królestwa 
Czech został pośrednio stwierdzony obowiązek udziału księcia polskiego 
w zwoływanych do Merseburga sejmach Królestwa Niemieckiego 91• Wy
stępując z pozycji cesarza rzymskiego, Fryderyk II w 1226 r. nadał land
grafowi Turyngii, Ludwikowi, Marchie Miśnieńską i Łużycką oraz „ter-

85 SU, nr 368, s. 232 n. 
SG Jw.; por. O. Brei te nb ach, Das Land Le bus unter den Piasten, Fursten-

walde 1890, s. 86-99. 
87 Zob. H e ck, op. cit., s. 40. 
88 Kronika wielkopolska, rozdz. 88, s. 94. 
89 Na temat jawnej agresji żywiołu niemieckiego w okresie rozbicia dzielnico

wego zob. Ba s z k i ew i cz, op. cit., s. 160 nn., tamże, s. 221 nn. o ukrytych for
mach agresji. 

00 W: Historia dyplomacji polskiej, t. I, s. 142 n. 
91 Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae, wyd. G. Friedrich, t. II, 

Prag ae 1912, nr 96, s. 93: ,,De nostre autem liber alitatis munificentia statuimus, 
quod illustris rex predictus vel heredes sui ad nullam curiam nostram venire tene
antur, nisi quam nos apud Babenberc vel Nurenberc celebrandam indixerimus, vel 
si apud Merseburc curiam celebrare decreverimus, ipsi sic venire teneantur; quod 
si dux Polonie vocatus accesserit, ipsi sibi ducatum prestare debeant, sicut ante
cessores sui, quondam Boemie reges, facere consueverunt". 
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ram Pruscie quantum expugnare valeret et sue subicere potestati" 92
• 

Działając na podstawie tego samego tytułu prawnego - jako najwyższy 
w Cesarstwie zwierzchnik lenny - Fryderyk bawiący w Rawennie 
w grudniu 1231 r. specjalnym dokumentem potwierdził dawne przywi
leje margrabiów brandenburskich wraz z prawem zwierzchnictwa nad 
Pomorzem (Zachodnim?) 9\ Aktem tym Fryderyk. wprowadzał Pomorze
Zachodnie w formalną zależność od Brandenburgii, degradując je do ro
li lenna drugiego stopnia w systemie Królestwa Niemiec 94

. Żywiąc po
dobne iluzje odnośnie do zwierzchnictwa nad całością ziem polskich, 
Fryderyk II w bulli z Rimini z marca 1226 r. nazwał księcia Mazowsza, 
Konrada, mianem „devotus", oznaczającym człowieka zależnego 95

• Przy
kłady powyższe, podobnie jak szybka reakcja na poddańczą inicjatywę 
Rogatki z 1248 r., świadczą o dobrych chęciach Fryderyka rzeczywiste
go uzależnienia ziem Sląska i w ogóle Polski od Cesarstwa. Wobec jed
nak faktycznego załamania się programu cesarskiego dominium mundi 
i rychłego już zejścia samego Fryderyka (13 XII 1250) rozwiać się osta
tecznie musiały wszelkie rachuby obliczone na rzeczywistą hegemonię 
Cesarstwa nad ziemiami polskimi. Toteż jeśli nawet podobnie jak przed 
laty M. Łodyński uznamy inicjatywę Bolesława II Łysego za „ostatni 
dowód dObrowolnego uzależnienia się Polski od Niemiec, ostatnią próbę 
wsparcia jej bytu na sile i powadze cesarstwa" 96, przyjąć będziemy mu
sieli jako aksjomat praktyczną bezsiłę Fryderykowego imperium wobec 
spraw polskich. Ta właśnie niemożność bardziej zdecydowanego wpły
wania przez Cesarstwo na bieg spraw na Śląsku, jak i w ogóle w Polsce, 
w pierwszej połowie XIII stulecia skończyła się fiaskiem zabiegów Bro
datego o królewską koronę dla swojej linii. Problematyczna w tym okre
sie formalna zwierzchność Cesarstwa nad ziemiami polskimi nie mogła 
zatem ani pomóc, ani też zaszkodzić praktycznie suwerennym książętom 
piastowskim 97

. Istniały natomiast w obrębie Cesarstwa wcale silne re-

92 List wystawiony 22 VI 1226 w Borgo S. Donino, w formie insertu w: Croni
ca Reinhardsbrunnensis, wyd. O. Holder-Egger (MGH SS, t. XXX, cz.· 1, 1896, 
s. 605); o tym źródle zob. Repertorium fontium historiae medii aevi, t. III: Fon
tes C, Roma 1970, s. 425 n.

91 Pommersches Urkundenbuch, wyd. 2, opr. K. Conrad, dział 1: Urkunden,
t. I: 786-1253, Koln-Wien 1970, nr 279, s. 340 n.

94 Podsumowanie nowszej dyskusji na ten temat zob. J. Pet c r s o h n, Praw

nopa1istwowy stosunek Pomorza Zachodniego do państw sąsiednich w okre.sie śred
niowiecza (Sląsk i Pomorze, s. 103). 

95 Preussisches Vrkundenbuch, wyd. Philippi-Wolky, t. I, Konigsbcrg 1882, 
nr 56, s. 41: , ... clevotus noster Conradus, dux Masovie et Cuyavie". Krytyczny roz
biór bulli - G. Labud a, Stosunek prawnopubliczny zakonu krzyżackiego do 

Rzeszy Niemieckiej w świetle Złotej Bulli Fryderyka 11 z r. 1226 (Czasopismo Praw
no-Historyczne, t. 3. Pozna11 1951, s. 87-124). 

96 Ł o cl y ń ski, Polityka Henryka Brodatego ... , s. 153. 
07 Przyznaje to również Gr a w c r t - May, op. cit., s. 76. 
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miniscencje zwierzchnictwa nad Polską, sięgające przynajmniej czasów 

Barbarossy 9\ Przejawem tych reminiscencji jest również w jakiejś mic

rze sprowokowana wcześniejszym listem Rogatki cesarska odpowiedź, 
której treść i wymowę starano się naświetlić wyżej. 

SCULESIEX DE:'\-1 KAISERREIClł DER STAUFER GEGE:'lit)BER IM LICHTE 

DES BRIEFES VON FRIEDRICH II. IIOHE:'li'STAUF AX BOLESŁAW II. DEX 

KAHLEN 

In ciner urspri.inglit.:h an die Pr�1positur der saganer regularen Kanoniker in 
Zielona Góra gehorenden Kodex (vom Anfang des 15. Jahrhunderts) bdindct sich 
cine Abschrift des Briefes \·on Friedrich II. Hohcnstauf an Bolesław Il. dcn Kah
lcn. Aus scincm Inhalt schliessen wir, dass dem Brief Fricdrichs selbst ein Angc
bot des schlesischcn Fi.irsten, Bolesław II., vorangekommc!1 war, die schlesischen 
Gcbicte und noch breiter - ganz Polcn - in das politische System des Kaiser
rcichs cinzuschliessen. kh habc mi<:h hier bemi.iht es aufzuweisen, dass sich Bo
ll'.siaw II. mit diesem Vorschlag zwischcn 8. Juli 1248 und 28. Januar 1249 an den 
Kaiser gewanclt hatte. Der Brief von Bolesław hat den kaiserlichen Hof in einer 
der clrci folgendcn Stadte: Cremona, Pavia odcr Pisa in den crstcn 1\Ionaten 
12-19 crreicht. Die uns bekannte Antwnrt Frieclrichs hat wahrscheinlich in Cremona
vorbcreitct wcrden konncn, von wo ller Kaiser sich nach Dcutschland zu b1;geben
bcabsichtigte, um Verstarkungen hcranzuholen, bestimmt in 1249. Friedrich beruft
sich in seinem Brief aur eine pro-staufische Einstellung des Grossvaters des Fi.ir
skn Bolesław des Kahlcn, des Fi.irstcn Henryk I. des Bartigcn. Der Meinung des
l.Jrhcbers (d.h. Friedrichs) nach, erw.1rtete Henryk I. der Bartige von seincn Nach
folgern, sich fi.ir das Kaiserreich zu crkliiren. In sciner Antwort auf den Brief
\'Oll Bolesław lobt der Kaiser schon im ersten Satz die Initiative des schlesischen
Fiirstcn, indem 1.:1· dcn Brief aus Polen Hir .,Voranki.indigung aufrichtigcr Hinga
b(!'' hielt. Friedrich bewilligt die frtihcre Schrift von Bolesław Il. als Angebot
einer Unterordnung dem Kaisertum sowie al� Aufnif scitens des �chlesischen
Herrschers urn politischc Untersti.itzung. Zum Sch!uss crwartet der Kaiser die
/\nkunft der Botcn von Bolesław, die, wie er meint. ihm Bericht i.iber die clas
Kaiscrtum betreffenden Angelcgenhcitcn (cesareas ... relationes) erteilcn werdcn
und sagt an, dass sich cliese Boten eines freundlichen Empfangs erfrcuen werden.
Ur:tcr diesc Friedrich und sein Imperium betreffcndcn Sachcn wird die Lagc Schle
sicns und Polens im Blick der Intcrcssc des Kaiserrcichs \·crstanden. Die Teilnahme
FriPdrichs II. Hohenstauf ri.ir das Angcbot des schlcsischc11 Flirsten lag in Sphare
der allgemcinen Absichtcn dieses Kaiscrs, der sich bemi.ihtc, die in Vergcsscnheit
verfallenen Obrigkeitstitcl der cleutschcn Herrscher i.iber polnische Flirstcn wie
dnzuerwecker 1.

Die Initiative von Bolesław II. brachtc keine ko11kreten Ergebnissc infolge 
cim's Zusammenbruchs des Staufer-Programms aur dcm Tcrritorium \·on Italie11 
und Deutschland selbst. 

ee Reminiscencje te prześledził już A. F. Gr ab ski, Polska w opiniach obcych 

X-XIII w., Warszawa 1964, s. 219 nn., 256.
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