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STUDIA NAD GENEALOGIĄ CZESKICH DYPOLDOWICÓW 

Mianem Dypoldowiców 1 określa się potomków księcia czeskiego Dy
polda I (t1167), syna Władysława I, a brata króla czeskiego Władysła
wa II. Byli oni zatem członkami czeskiej dynastii Przemyślidów. Ostatni 
Dypoldowice byli siostrzeńcami Henryka Brodatego, w którego otoczeniu 
często ich spotykamy, i to już w okresie przed ich wypędzeniem przez 
króla czeskiego Wacława I. Po wypędzeniu znaleźli się wraz z matką 
Adelajdą, siostrą Henryka Brodatego, na dworze swego wuja, z wyjąt
kiem Ottona, prepozyta magdeburskiego, przebywającego od wczesnej 
młodości w Magdeburgu. Żródła przekazały nam imiona sześciu siost
rzeńców Henryka Brodatego, mianowicie Dypolda, Sobiesława, Bolesła
wa, Ottona, Borzywoja i Przemysła. Niepewne jest istnienie Przemysła 
znanego wyłącznie ze źródeł historiograficznych 2, którym z kolei nie jest 
znany Sobiesław, najczęściej i najdłużej występujący w źródłach dyplo
matycznych. Być może, że źródła historiograficzne mylnie nazwały So
biesława Przemysłem, podobnie jak Ottona błędnie nazwały Dypoldem. 
Mimo wszystko nie można wykluczyć istnienia Przemysła 3• Za prawdo
podobny uważam pogląd S. Zakrzewskiego "-, utożsamiający Dypolda 

1 Forma Dypoldowice występuje w najnowszej literaturze historycznej; por. 
B. Zient ara, Henryk Brodaty i jego czasy, War�zawa 1975, s. 217-218. Możliwa
byłaby również forma Dypoldyce.

! Kronika polska (MPH, t. III, s. 649-650), podaje, że siostra Henryka Broda
tego, Adelajda, wdowa po Dypoldzie (relicta Dypoldis), margrabina morawska, zna
lazła schronienie u swego brata wraz z czterema synami, gdy została wypędzona 
przez jednookiego króla Czech: .,cum quatuor fihis per regem Bohemie monoculum 
profugata tunc degebat apud sororem [powinno być fratrem - K.J.)". ,,Jednooki 
król'' to Wacław I. Kronika wymienia następujących synów Adelajdy: zabitego 
w Śre.mie przez Wielkopolan, Bolesława poległego w bitwie legnickiej, Przemysła 
pochowanego ,v Trzebnicy (Teroius Primislaus moriens rin Trebnicz ante altare 
sancte crucis tumulatus est) i Dypolda, zmarłego na „kanonii magdeburskiej". 
Późniejsze źródła, Kronika wielkopolska i Annales Jana Długosza nie wnoszą no
wych elementów, jedynie Długosz podaje imię (Borzywoj) Dypoldowica zarządzają
cego z ramienia Henryka Brodatego Śremem. Zasadnicza treść przekazu Kroniki 

po!skiej jest wiarygodna. Zaufania nie budzi tylko tytuł morawski Adelajdy i imi� 
syna Adelajdy zmarłego w Magdeburgu. Nie był ndm Dypold, lecz Otto. 

3 Por. Z i e nta r a, op. cit., s. 373, przyp. 41. 
4 S. z akrze wski, Piast czy Przemyślida (Kwart. Hist., t. 20, 1906, s. 478). 
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z Borzywojern. Byłby to \Vięc Dypoldo\vic o podwójnym imieniu. Liczba 
siostrzeńców Henryka Brodatego \vaha się od czterech do sześciu. Za 
istnieniem tylko czterech synów Adelajdy, mianowicie Dypolda-Borzy
woja, Sobiesława, Bolesława i Ottona, przema\viałaby wiadomość Kro

niki polskiej, która wymienia właśnie taką liczbę {cum quatuor fi1iis). 
Nie można jednak wykluczyć, że było ich pięciu czy nawet sześciu. Tq 
ostatnią ev,;entualność uważam jednak za najmniej prawdopodobrn1. 

Bardzo bliskie z,v:ązki siostrzeńców Henryka Brodatego z Polskq, 
a Z\Vlaszcza ze Sląskiem, zasługują na dokładne opracowanie s. Musi być 
ono jednak poprzedzone odt\vor,:eniem ich genealogii, którn po dzie11 
dzisiejszy jest sporna. Od takich czy innych ustaleń genealogicznych za
leży w poważnym stopniu poprawne przedstawienie roli dziejowej Dy-
poldowiców oraz stosunków czesko-śl0skich w końcu XII i na poczqtku 
XIII w. Niniejszy artykuł dotyczy właśnie genealogii Dypoldowiców. Do 
podstawowych pozycji w tej dziedzinie należą prace H. Kohna, S. Za
krzewskiego i V. Novotnego 6. Najbardziej spornym, a zarazem podsta
wov.;ym problemem jest kwestia ustalenia, z ilu pokoleń składa się gene
alogia Dypoldowiców. Kohn oraz Novotn51

, a za nim prawie cała litera
tura historyczna 1, opowiedziała się za istnieniem czterech (wliczając 
protoplastę - Dypolda I), natomiast Zakrzewski tylko trzech pokoleń 
Dypoldowiców s. 

Ich genealogia w ujęciu Novotnego przedstawia się następująco 9: 

Dypold I x córka Albrechta Niedźwiedzia 

Dypold II x N.N. 
t21 XI 1190 

....... ·1 

Jadwiga x Fryderyk z Breny 
t1210 

I 

Dy�old III x Adelajda, 
t1223 

c. Bolesława Wysokiego Sobiesław Bolesław

-----�-
I , 

Otto (Dypold?) Bolesław 
t1226 t9 IV 1241 

Sobiesław 
i'po 1247 

I 

Borzywoj 
t1235 

Przemysł? 
i' młodo 

5 Działalności,1 Dypoldowiców zamierzam zaj,1ć się \V osobnym studium. 
r, H. Koh n, Die bohmischen Theoba!de (Mitteilungen des Vereines fUr Ge

schichte der Dcutschen in Bohmen, Jhrg. 6, 1868, s. 185-195, 212-222); Z akrze w
ski. 0/J, cit., ,. 451-482; V. N o v ot ny, Ceske Dejiny, t. I, cz. 2 i 3, Praga 1913-
1928, według indeksu. zwłaszcza cz. 3, s. 568. 1002-1004 oraz tablica na ko11cu wo
luminu. 

7 Zob. np. \V. D w or z ac zek, Genealogia, Worszawa 1959. tabl. 81. 
s Pogląd S. Zakrzewskiego został zaakceptowany przeze mnie, K. J a s i ń s k i,

Rodowód Piastów śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 82-83. 

9 N o v ot ny, op. cit., t. I, cz. 3, tablica genealogiczna na koi1cu woluminu. 
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Ustalenia genealogiczne Zakrzewskiego ilustruje poniższa tablica 10• 

Dypold I x Sybilla z Wittelsbachów 

----

Dypold II x Adelajda, córka Bolesfa wa Wysokiego Sobiesław 
! 

!
--�----· ----· -· ·-

Dypold III (Borzywoj) Otto 
t1225 

Sor.iesław 
t ro 1247 

Bolesław 
t1241 

Przemysł 
tl236 

Zasadniczy problem genealogiczny sprowadza się do udzielenia po
prawnej odpowiedzi na pytanie, czyją żoną była Adelajda, matka ostat
niego pokolenia Dypoldowiców, czy syna, czy wnuka Dypolda I? Zda
niem N ovotnego była ona żoną Dypolda III, natomiast według Zakrzew
skiego Adelajda, matka siostrzeńców Henryka Brodatego, była żoną Dy
polda II. Zanim zajmiemy się dokładniej tym zagadnieniem, musimy 
ustosunkować się do rozbieżności zachodzącej między Zakrzewskim i No
votnym w sprawie męskiego potomstwa Dypolda I. Słuszność jest w tym 
wypadku całkowicie po stronie badacza czeskiego. Źródła wymieniają 
nie dwóch, jak to przyjmuje Zakrzewski, lecz tylko jednego syna Dy
polda I, noszącego to samo, co ojciec imię 11. Występuje on w źródłach 
od 1181 r. W 1189 r. wyruszył na wyprawę krzyżową dowodzoną przez 
Fryderyka Rudobrodego, podczas której zmarł 21 lub 22 XI 1190 r. pod 
Akkonem 12. Wątpliwości Zakrzewskiego 13 w sprawie śmierci Dypolda II 
·w 1190 r. są całkowicie bezpodstawne nawet w świetle tylko tych źródeł,
z których korzystał. Wbrew jednoznacznej wymov;ie źródeł uznał on

:o Z a k r ze w s k i, op. cit., s. 481. S. Zakrzewski ogran iczył się wyłącznie do za

mieszczenia męskiego pot omstwa i dlatego opuścił znaną mu z literatury i źródeł 

Jad,vigę. córkq Dypolda I. Za starszą literaturą p rzyjął, że żoną Dypolda I była 

Sybilia -,. Wit telsbachów, co nie odpowiada prawdzie. Była nią - zgodnie z poglą

dem V. Novotnego - nieznana z imienia córka margrabiego brandenburskiego 

Albrechta Niedźwiedzia. 
11 Letopis Jarlocha (Fontes rerum Bohemicarum, dalej cyt. FRB, t. II, 1874, 

s. 461): ,,Qui Theobaldus [Dypold I zmarły w 1167 r. - K.J.] moriens reliquit post

se magnae in dolis puerum, nomine Theobaldum, patrem istorum , qui nunc sunt

Dipoltici, quem nos in parte sua postea uidimus principantem".
12 Ze wzg lędu na rozmiary niniejszego st udium ograniczam dokumentację do

tyczącą podanych w tek�cie informacji. O Dypoldzie II najwięcej wi adomości po

daje N o v ot ny, op. cit., t. I cz. 2 (według indeksu). Datę dzienną śmierci Dypol

da II zanotowały: nekrolog doksański (21 XI) i nie opublikowan y dotąd nekrolog 

benedyktynek opactwa św. Jerzego na zamku praskim pod 22 XI - Biblioteka 

Uniwersyt ecka w Pradze, rkps MS G 16 b: ,,obiit Teobaldus dux". W sprawie cał

kiem pewnej daty rocznej śmierci Dypolda zob. N o v o t  n Y, op. cit., t. I, cz. 2, 

s. 1105 i 1110.
is Z akrze wski, op, cit., s. 457-458; por. przyp. pop rzedni.
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występujących \V 1194 r. Dypolda i Sobiesława za synów Dypolda I 14. 

W ten sposób „odkrył" nieznanego ze źródeł syna Dypolda I \V osobie 
Sobiesława. Jednakże występujący w 1194 r. Dypold nie mógł być synem 
Dypoldn I, ponieważ syn ten zmarł już w 1100 r. Sobiesław z dokumentu 
z 1194 r., niew<łtpliwy brat Dypolda z tego samego dokumentu, nie mógł 
być zatem synem Dypolda I. Obaj Dypoldowice z 1194 r. należeli już do 
następnego pokolenia, składającego się z wnuków Dypolda I. Rozwiąza
nie wspomnianej rozbieżności � zgodnie z źródłami --- na korzyść tezy 
Novotnego ułatwia rozstrzygnięcie interesującego nas dylematu, ponie
waż wszyscy występujący po 1190 r. Dypoldowice (spotykamy ich 
\V źródłach w latach 1194-1247) muszą być potomkami zmarłego 
w 1190 r. Dypolda II 15• Sprawa sprowadza się zatem do tego, czy ,dród 
potomków Dypolda II występują wyłącznie jego synowie, czy też obol,;: 
synów również wnukowie. 

Zajmijmy się dokładniej Dypoldem, bezspornie najstarszym synem 
Dypolda II, występującym w źródłach po raz pierwszy wspólnie ze 
swym bratem Sobiesławem w 1194 r. Obaj zostali wówczas określeni 
jako domicelli. Jest to termin niejednoznaczny. Można jednak zaryzyko
wać twierdzenie, że w wypadku osób dynastycznego pochodzenia oznacza 
on najczęściej młodych (w wieku młodzieńczym) książąt, raczej nieżona
tych i nie mających własnych dzielnic rn. W 121:3 r. pojawia siQ ich młod
szy brat, Bolesław 11. W 1202 r. (lub na krótko przed tym rokiem) Dypol
dowice zostali usunięci z Czech przez swego krewnego (brata stryjecz
nego ich ojca) Przemysła I Ottokara. W 1203 r. Dypold był kandydatem 
króla niemieckiego Filipa do tronu czeskiego 18. Plany osadzenia Dypolda 
w miejsce Przemysła Ottokara na tronie w Czechach nie zostały zreali
zowane, jednakże Dypold wraz z Sobiesławem \Vrócił do Czech około 
1206 r. 19 i otrzymał własną dzielnice \Ve wschodnich Czechach, w której 

H Coe/ex cliplomaticus et epistoła ris Regni Bohemiac (dalej cyt. CDB), t. I, 
nr 349 - nn pierwszym miejscu w liście �wiaclków: ,,Theobaldus et Sobezlaus cio
micelli". 

1, Zaznacza to pośrednio kronika Gerlacha: patrem istorum, qui nunc $Ullt 
Dipoltici, zob. przyp. 11. 

rn Zn młodym wiekiem Dypoldowiców w 1Hl4 r. świadczy, niezależnie od ter
minu dornicelli, który niekiedy może oznaczać i osoby całkiem dorosłe, również i to, 
że ich ojciec był w 1167 r. tylko chłopcem; zob. przyp. 11. N o v ot ny, op. cit .. :. I, 
cz. 2, s. 1140-1141, słusznie przyjmuje na podstawie dokumentu z 1194 r., że obaj 
Dypoldowice nic mieli jeszcze wówczas ,vłasnych dzielnic i wychowywali :::ę na 
d\vorze k.,;1,]i'.<;Cyn:. Sugeruje to, że nic byii jeszcze wówcws żonaci. 

17 CDI3, t_ II, nr 109 i llO. Bolesław występuje poza tym na dwóch falsy:ika
tach z XIII w., \V liście świadków obok Dypolda i Sobiesławo. Jeden z falsyfikatów 
nosi d:,tc; 1210 r.; CDB, t. IL nr 363 i 364. W źródłach czeskich wiadomości o Bc,'.e
sławie i S,.>bie�J,1\\·ie ko11c1.,\ �i<; na 1213 r. 

1s Z i c n tar a, op. cit., s. 144. 
,o Kronika Pulkawu (FRB, t. 5, 1893, s. 121); ,,Anno Domini MCCVI0 filii Theo

baldi iuniori,, scilicet Theuba,dus et Sobieslau,;, Bohemiam revocantur". 
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skład wchodziły Czasław {Caslav), Chrudim i Wratysław {Vraclav) z przy
ległościami 20. W 1215 r. spotykamy go na dworze margrabiego miśnień
skiego Dytryka 21• Jego stosunki z królem czeskim Przemysłem Otto
karem nie układały się najlepiej. Z pisma papieża Honoriusza z 18 I 
1217 r. dowiadujemy się o podstępnym zajęciu przez Dypolda grodu 
należącego do króla czeskiego 22. W 1218 r. udał się Dypold wraz z bis
kupem wrocławskim Wawrzyńcem na wyprawę krzyżową do Prus 2g. Na 
tym kończą się wiadomości o Dypoldzie we współczesnych źródłach czes
kich. Tego właśnie Dypolda uważa N ovotny, jak to wynika z załączonej 
wyżej tablicy genealogicznej, za męża Adelajdy, siostry Henryka Broda
tego, a tym samym za ojca siostrzeńców księcia śląskiego, wymienio
nych na samym wstępie niniejszego studium. Zgodnie z dawniejszą lite
raturą Novotny przyjął, na podstawie przekazu kronikarza czeskiego 
z pierwszej ćwierci XIV w. Dalimila i wiadomości siedemnastowiecznego 
dziejopisa T. Pesiny, że Dypold po śmierci margrabiego morawskiego 
Władysława w sierpniu 1222 r. wystąpił z pretensjami do Moraw, jed
nakże pokonany w konflikcie zbrojnym przez Przemysła Ottokara, zgi
nął w walce z nim w 1223 r. Przemysł zajął posiadłości Dypolda i v,ypę
dził z Czech wdowę po nim wraz z synami, którzy znaleźli schronienie 
na dworze Henryka Brodatego 24. Jednakże żadne z wymienionych źródeł 
nie daje podstaw do podanej przez N ovotnego wykładni upadku i śmier
ci Dypolda. Przekaz Dalimila 25 jest na wpół legendarny i pozba\viony 
daty. Gdyby go nawet uznać w całości za prawdziwy, dowodziłby tylko 
śmierci Dypolda w walce z Przemysłem Ottokarem w bliżej nieokreślo
nym czasie. O pretensjach Dypolda do Moraw, a także o żonie i synach 
Dypolda Dalimil w ogóle nie wspomina. Natomiast bałamutny i bardzo 
późny Pesina nadmienia jedynie o śmierci „margrabiego morawskiego" 
w kwietniu 1223 r. 26 Obydwa przekazy nie budzą zaufania, a ponadto 
nawet w wypadku ich całkowitej akceptacji nie dają odpowiedzi na py
tanie, czy Dypold z lat 1194-1218 był mężem Adelajdy, czy jej synem 27_ 

Odpowiedzi na to pytanie poszukajmy we współczesnych lub niewiele 
późniejszych źródłach. Już w 1222 r. w dokumencie Henryka Brodatego 
występują jego siostrzeńcy: Otto prepozyt magdeburski, Dypold i Bole-

2
° CDB, t. II, nr 112 (bez daty): ,,ego Theodebaldus, dux Cazlaviensis. Chrudi-

rnensis et Vratislavensis". 
21 Tamże. nr 121: ,,Inter testes Typoldus filius Typoldi ducis Bohernir.".

22 Tamże, nr 134. 

23 Canonicorum Pragensimn continuationes Cosmqe (MG SS, t. IX. s. 170): 

„episcopus \Vratislaviensis Laurentius cum Theobaldo duce Bohemiae in Pntssiam 

profecti sunt". 
24 N o v ot ny, op. cit., t. I, cz. 3, s. 1002 .

.1!5 R11movana kronika ... Da!imila (FRB, t. III, 1878, s. 163, rozdz. 77).

2o Cytuję za N o v ot ny m, op. cit., t. I, cz. 3, s. 1002. 
27 \V świetle przekazu Dalimila możliwe hyloby pnyp•.is:cczcnie. że pokon;,n'"

przez Pnemysla Ottokara Dypold to nie mąż, lecz �yn Adelajdy. 
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sław 2s. Inny niewątpliwy siostrzeniec Henryka Sobiesław występuje na 
dworze Piastów wrocławskich od ok. 1224 do 1247 r. Nasuwa się zasad
nicze pytanie, czy występujący w źródłach czeskich Dypold (1194-1218), 
Sobiesław (1194-1213) i Bolesław (1213) są identyczni z siostrzeńcami 
Henryka Brodntego o tych samych imionach lub czy są to osoby należące 
do dwóch różnych pokoleń? Wbrew pozorom łatwo tu o odpowiedź defi
nitywną. Aż kilka przesłanek przemawia za utożsamieniem tych osób. 
Zacznijmy od przesłanki nie najważniejszej, ale łatwo uchwytnej i nie
jako rzucającej się w oczy. Mam tu na myśli nie tyle powtarzanie się 
imion Dypold, Sobiesław i Bolesław, lecz przede wszystkim występowa
nie tych imion, jeżeli chodzi o kolejność według wieku. w tej samej ko
lejno�ci zarówno u synów Dypolda 11, jak i u siostrzeńców Henryka 
Brodatego. Kolejność synów zmarłego w 1190 r. Dypolda II jest następu
jąca: Dypold, Sobiesław i Bolesła·.,:. '\V wypadku siostrzeńców księcia 
śl<!skiego wiemy z dokumentu z 1222 r., że Dypold był starszy od Bole
sła\•:a. '\Vymienienie w tym dokumencie Ottona tak przed Dypoldem. jak 
i Bolesławem jest następstwem jego godności duchownej (prepozyt mag
deburski). Z licznych dokumentów śląskich wynika, że Sobiesław był 
starszy od Bolesława. Nigdy natomiast nie spotykamy w dokumentach 
śl<1skich obok siebie Dypolda i Sobiesława. Teoretycznie Dypold mógł 
być zarówno starszy, jak i młodszy od Sobiesława. Za starszei1stwem 
Dypolda przemawia jednak trafne - moim zdaniem -- utożsamienie 
występującego na dwóch dokumentach Władysława Odonica z 25 XII 
1208 r. Lypolta syna Zbysławy 29 z Dypoldcrn synem Adelajdy. Poja
\viłby się on zatem w dokumentach śląskich najwcześniej ze wszystkich 
braci. Skłonny jestem również za Zakrzewskim przyjąć, że Dypold jest 
identyczny z Borzy\vojem (byłoby to drugie imię Dypolda), któremu, jak 
dowiadujemy się o tym z Kroniki polskiej, Henryk Brodaty przekazał, 
po ,vypędzeniu Dypoldowiców z Czech przez Wacława I, w 1234 r. we 
władanie gród śremski wraz z przyległościami 30_ Książę śląski uważał 
Dypolda-Borzywoja jako najstarszego z braci za głowę ówczesnych Dy
poldowiców i stąd wyróżnienie go poprzez nadanie mu skrawka Wielko
polski. Gdyby nawet odrzucić obie przesłanki dowodzące starszeństwa 
Dypolda jako niepewne, to i tak kolejność Dypold, Sobiesław i Bolesław 
u siostrzeńców Henryka Brodatego wydaje się być prawie pewna. Zgod
ność tej kolejności z kolejnością synów Dypolda II trudno uznać za przy
padkową. W tym kontekście przysłowiową kropkę nad „i" stawia imię 
Bolesław. W wypadku siostrzeńca Henryka Brodatego jest ono całkowi-

�s Schlesisr'iws ('rk1tnde11buch, t. I, Graz 196:l-lf171. bearb. v. H. _'>,,ppelt, nr 219: 

,.Ottu p1Tpo,itus. frater ciu, Theobaldus. alter Bolezlauus". To. że chodzi tu o sio

strzei'1<.:ów Henrylrn Brodatego, jest ab�olutnie pewne. 

29 .J a s i r'i s ki, op. cit., t. I, s. 81-86 . 
. io Zob. przyp. 2 oraz KDW, t. I, nr 168 i 169.
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cie zrozumiałe. Jest to imię kognatyczne, odziedziczone po dziadzie ma
cierzystym, Bolesławie Wysokim, ojcu Adelajdy. Imię to jest natomiast 

zaskakujące u syna Dypolda II, gdyby przyjąć - zgodnie z przeważają
cym poglądem - że żoną Dypolda II nie była Adelajda Bolesławówna. 

U Przemyślidów imię Bolesław było już wówczas od dawna zarzucone. 
Ostatnim Bolesławem był zmarły bezpotomnie w 1091 r. syn Wratys
ława II 31, dziedziczący to imię zapewne po swym wuju, Bolesławie 
Szczodrym. \V sumie mamy tu do czynienia z argumentami silnie prze
mawi2jącymi za utożsamieniem synów Dypolda II z siostrzei1cami Hen
ryka Brodatego. 

Dalszego, i to wystarczającego dowodu na rzecz powyższego Ftożs::::

mienia dostarcza przybliżona data urodzin Ottona, prepozyta magdebur

sk:ego, siostrzeńca Henryka Brodatego. Na podstawie dv1óch bull papies
kich z 8 I 1207 r. O. Balzer ustalił, że Otto urodził się w 1191 h1.b 1192 r. 32 

Pogląd Balzera jest uzasadniony, z tym jednak zastrzeżeniem, że podana 
przez niego data urodzin stanowi właściwie termin ad quern urod7in 
Ottona. Za jego wcześniejszym urodzeniem się przemawia pośrednio 
treść trzech pism Innocentego III z lat 1210-1211, dotyczących sporu 
o pn:pozyturę magdeburską między Ottonem a jego konkurentem do tej
godności, Walterem. Z pism tych wynika, że Otto brał czynny udział
w sporze. Brak również w nich jakiejkolwiek aluzji do chłopięcego wieku
Otton::c 33

. Pn:ypuszczam, że Otto urodził się prawdopodobnie w 1189 lub
1190 r. i miał ,v chwili wybuchu sporu około 18 lat. Gdyby nawet przy
}1ć datę urodzin Ottona ustaloną przez Balzera i uznać Ottona � co
jest bardzo wqtpli,ve - za nnjsbrsze dziecko Adelajdy, otrzymamy jako
termin ad quem zawarcia przez jego rodziców małżeństwa rok 1190 lub
1191. �Niemy jednak, że syn Dypolda II nie był jeszcze w 1194 r. żonaty.
T2k wczesny ożenek wnuka Dypolda I jest nieprawdopodobny i z tego
względu, że ojciec Dypolda z 1194 r. był jeszcze w 1167 r. chłopcem
i ożenił się nie wcześniej, jak pod koniec lat siedemdziesiątych XII w. 34 

Dodajmy jednak, że małżeństwo rodziców Ottona musiało być zawarte
najprawdopodobniej kilka lat wcześniej (w stosunku do lat 1190�1191),

3, Por. .Jasi 11 s k i, op. cit., t. I, s. 85, przyp. 13, gdzie zamiast „syn Władysła
wa II" ma by6 „syn ·wratysława II". 

32 O. Bp 1 zer, Geneatogia Piastów, Kraków 1895, s. 223-225. Balzer przyjął 
m:,:nie, że Otto prepozyt magdeburski był Piastowicem. 

:i3 G. Her tel, Die Dompropste und Domdechanten von Magdeburg im Mitteial

ter (Geschichtsblatter fur Stadt und Land Magdeburg, t. 24, 1889, s. 249- 253). 
34 w źródłach zaczyna on występować dopiero od 1181; por. CDB,t.I, nr 295, 

oraz z akrze wski, op. cit., s. 456. Wobec fragmentaryczności zachowanych źró
deł należy się liczyć z nieco wcześniejszym niż rok 1181 usamodzielnieniem się 
Dypolda II. W ówczesnej sytuacji politycznej Czech nie było jednak okoliczności 
sprzyjających wczesnemu usamodzielnieniu się Dypolda II i zawarciu przez niego 
małżeństwa w bardzo młodym wieku. W jeszcze większym stopniu należałoby to 
odnieść do ewentualnego małżeństwa jego syna w ko11cu XII w. 

5 - Sobótka 1/81 
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ponieważ Otto urodził się zapewne w latach 1189-1190 i chyba nie 

był najstarszym dzieckiem Adelajdy i jej męża. Całkiem słusznie więc 
stwierdził Zakrze1,vski, że Dypold, syn Dypolda II, nie mógł być ojcem 

siostrzeńców Henryka Brodatego, ponieważ „nie miał absolutnie lat ku 

temu", a ponadto Adelajda byłaby od syna Dypolda II o jedno pokole

nie starsza 3\ Tych momentów natury chronologicznej, podważających 

małżeństwo wnuka Dypolda I z Adelajdą, bardzo trafnie podniesionych 

przez Zakrzewskiego, najwyraźniej nie dostrzegł Novotny, gdyż w prze

ciwnym wypadku albo zaakceptowałby pogląd polskiego historyka, albo 
podjąłby polemikę z zaproponowanym przez S. Zakrzewskiego terminem 

ad quem zamążpójścia Adelajdy. Właśnie wspomniane momenty natury 

chronologicznej, nawet nie poparte dodatkowymi argumentami, wystar
czająco uzasadniają tezę o istnieniu tylko trzech pokoleń Dypoldowicó,v. 

Dalszą przesłankę stano,vi okoliczność, że wśród Dypoldowiców 1,7-
mienianych w źródłach w latach 1194-1247 nigdy nie występuje rów
nocześnie ojciec z synami. Przy przyjęciu poglądu Novotnego, że mę
żem Adelajdy był Dypold, syn Dypolda II, zmarły w 1223 r. 36, dziwić 

musi fakt, że w latach 1190-1223, a zwłaszcza w końcowym okresie tych 
lat, nie występuje on nigdy wspólnie z synnmi, nie powołuje się na sy
nów, podobnie jak synowie nie powołują się na niego jako osobę żyjącą. 
W wymienionym okresie brak jakiejkolwiek interwencji ojcowskiej na 
rzecz Dypoldowiców. O ich sprawach decyduj,i wyłącznie albo oni sami, 
albo ich krewni, jak np. Henryk Brodaty w 1207 r. w wypadku Ottona, 
nigdy zaś ich ojciec. 

Kolejnym dowodem, i to w pełni wystarczającym, aby opo\\·iedzieć 
się za utożsamieniem synów Dypolda II z siostrzeńcami Henryka Bro
datego, jest nie budz:1ca \\'2,tpliwości tożsamość Sobiesława, syna Dypol
da II, z J.213 r. z Sobiesławem z 1228 r., siostrzeńcem księcia śląskiego. 
Bliski utożsamienia był już Novotny, który jednak po pewnych waha

niach przyjął, że chodzi tu o dwie różne osoby 37. Pominął on jednak 
podstawową przesłankę utożsamiającą obydwóch S0biesła1vów, miano
wicie użycie przez nich tej samej pieczęci 38. Książęta posługiwali się 
z r e g ul y własną pieczęcią. W rodzinach dynastycznych tłok pieczętny 
ulegał po śmierci właściciela zniszczeniu. Dziedziczenie pieczęci ojcow

skiej należało do rzadkości. Występowało ono niekiedy u Piastóv.r wiel
kopolskich i mazowieckich. Wypadki dziedziczenia pieczęci po stryju 39 

nie są mi znane. Jeżeli w ogóle występowały, to musiały należeć do nie-

as z a k r ze wski, op. cit., s. 481. 
se Jak była już o tym mowa, Novotny przyjął za literaturą dziewiętnastow:ecz-

ną, że Dypold III, rzekomy mąż Adelajdy, zmarł w 1223 r. 
s1 N o v ot ny, op. cit., t. I, cz. 3, s, 1004. 
sa CDB, t. II, nr 315 i 386. 

39 z takim wypadkiem mielibyśmy do czynienia gdyby przyj;:ić za wiGkszością 

literatury, że Sobiesław z 1213 r. był stryjem Sobiesława z 1228 r. 
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zwykle rzadkich wyjątków. W interesującym nas wypadku nie ma naj

mniejszych podsta\v do przypuszczenia, że o taki właśnie wyjątek chodzi. 
W użyciu tej samej pieczc;ci przez Sobiesławów z 1213 i 1228 r. mamy 

kolejny, bardzo przekonujący dowód na utożsamienie siostrzeńców Hen

ryka Brodatego z synami Dypolda II 4o. 

_.Jakkolwiek przesłanek za utożsamieniem jest jeszcze więcej, nie ma
potrzeby ich mnożyć, ponieważ przytoczone wyżej są aż nadto \vystar
czające do wykazania, że i::;tniały tylko trzy pokolenia Dypoldo\vicÓ\V. 
Ich ostatnie pokolenie składało się wyłącznie z synów zmarłego w 1190 r. 

Dypolda Il. On zatem był z całq pewnością mężem Adelajdy Bolesła

wówny. Najmłodszy syn z tego małżeństwa, a był nim zapev.mc prepo

zyt magdeburski Otto, musiał przyjść na świat najpóźniej w 1190 r., 

ponieważ jego ojciec opuścił Czechy w 1189 r. 11, udając się na krucjatę 
z której już nie wrócił. Z faktu, że synów Adelajdy było najprawclc
podobniej pięciu, wynikałoby, iż poślubiła ona Dypolda II najpóźniej 

w 1185 r . .Jednakże epitet domicelli, przydany jego najstarszym synom, 
Dypoldowi i Sobiesławov.ri \V 1194 r., nakazuje przesunąć termin ad 
quem tego małżeństwa na około 1180 r. Okoliczność, że Dypold II był 
w chwili śmierci ojca (1167 r.) jeszcze chłopcem i że zaczyna wystqpować 
w źródłach dopiero od 1181 r., mimo niewątpliwej fragmentaryczności 
źródeł, wskazuje na koniec lat siedemdziesiątych jako na termin a quo 
zavnircia przez Dypolda II małżeństwa z Adelajdą. Datę tego małżeństwa 
zamknąłbym w latach 1177�1182. Przemawiałoby to za starszeristwem 
Adelajdy w stosunku do Henryka Brodatego, który ożenił się nie \Vcześ
nicj niż w 1188 r. '..V zakoi1czeniu poduję tublicę genealogiczną Dypoldo
wiców 42 z pominiqciem żeńskiego potomstwa: 

Dypold I tI4 lub 15 VIII 1167, x córka Albrechta 
I Niedźwiedzia 

DYpolcl II f2.1 lui) 
I 

22 XI 1190, X ll'i'i---1182 J\clel,,jdn. 
córka Bolesława Wysokiego 

' 

tl235 lub 1236 Sobiesław 
Dypold-Borzywoj t po 1 X 124'i 

Bolesław 
t9 IV 1241 

Otto 
'1'1225 

? Przemysł 
t młodo 

l·' Obydwóch Sobiesławów utożsamił ze so'l,1 Z akr z r. wski, op. cit.,.'. 4,9--!cilO, 
mylnie jednak przyj .. \!, że chodzi tu nic o syna Dypolda II, a zarazem siostrze1ica 
księcia śląskiego, lecz o brata Dypolda II. .Tak już starałem siQ wyżej wyknać, 
Sobiesław. hr�.t Dypolda II, nie jest w ogóle zn;:my ze źródeł. Za identycznością 
s,,biesl:: w;i. p1·zy"s,·i,·,;,:,1jącego �,,·ą picczc;ć cło duku:nent ti i ! : V i 2.28 r .. z Sr,'1(,,, !:1-
wem siostrzeńcem Henryka Brodatego przerr,awia m. in. okoliczność, że ?.a!cdwie 
19 dni wcześniej w dokumencie Henryka Ilrocla tego wystawionym w tej ,r:rnej 
miejscowości (Rokitnica) i dla tego samego odbiorcy (klasztor lubiążski) wy�te:)ujq 
w liście świadków Zobez!aus et Bolezlaus duccs Bohemie (Schlesisches Urkundcn

buch, t. I, nr 287), niewątpliwi siostrze11cy księcia śląskiego. 
dl N o v ot n f, op. cit., t. I, cz. 2, s. 1107. 
42 Obecny artykuł stanowi realizacjq mojej wcześniejszej zapowiedzi opracowa

nia genealogii Dypoldowicó,v: Jasiński, op. cit., t. III, s. 214. 
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STUDIEN Zl.'R GENEALOGIE DER B0Hl\lISCUEN DYPOLDOWICS 

(THEOBALDEN) 

Der Verfasser beschaftigt sich mit der Genealogie der Nachkommlinge des 1167 

yerstorbenen bohrnischen Fi.irsten Dypold I., des Bruder., des bóhmischen Konigs 

Lacli,claus II. Die Dypoldowics bilden also einen Zweig der in Bohmen hcrrschenden 

Dynastie der Pi'cmyslidcn. Die Mutter <ler Jetzten Dypoldowics war Adclajde, die 

Schwe.,:ter Heinrichs des Bartigen. Die Sch\H:;lerkinder des schlesischen Hirstcn 

-,varen mit ihm eng verbunden, und ihrc Tatigkcit bildet ein denkwi.irdiges Blatt 

in der Geschichte des mittelalterlichen Schlesie11s. Die Genealogie der Dypoldowics 

bt bis heute um,tri1.ten. Die Kontroverse be1.riHt die Frage, ob es 3 (den Ahnhcrrn 

Dypold I. eingcschlosscn), oder 4 Generationen der Dypoldowics gab. Die aus

gesprochcne Mehrzahl der For�cher verlritt die Mcinung, <lass es vier Generationcn 

gi.b, :,ur wet�ige, darunter vor allem S. Zakrzewski, h,1ben sich ft.lr drei Gencra

tioncn ausges,Jrochen. Cen letztercn Standpunkt vertritt auch der Verfasser diescs 

Beitrags. Er ist bemilht zu begriinden, dc1ss die Muttcr der letzten Dypoldowic�, 

Adelrtjde, urn 1180 Dypold Il. geheiratel hatle. Die korrekte Hekonstruktion der 

Ge!tCalogie der Dypoldowics ist eine unabdingbare Voraussetzung fllr eine ein

wandfreie Bearbeitung ihrer gc�chichtlichen Iloile. Mir dieser Frage beabsichtigt 

de1· Vcrfasser sich in n�ichster Zukunft zu beschiiftigen. 




