
JERZY STRZELCZYK (Poznai'l) 

Sob6tka 1984 1 
PL ISSN 0037-1511 

POLSKA A POCZi\TKI MARCHII BRANDENBURSKIEJ* 

Nielatwo znalezc w dziejach mediewistyki polskicj drugie zagadnie
nie tak zgodnie (niezaleznie od roznych stanowisk w szczegolach) oceniane 
z punktu widzenia interesow polskich, jak rowstanie Marchii Branden
burskiej. Od ironicznych „Quisne vidit Theutunicos viros strenuos et 
animosos esse?" kronikarza wielkopolskiego 1, wypowiedzianych w z\,·i,1z
k�l ze stratami tei·ytorialnymi, jakie w polowie XIII w. za sprawq nie
fortunnego ksü:cia sh1skiego, Boleslawa Rogatki, poniosla Polska na rzecz 
Niemc6w, poprzez zgodne pl'zypisanie inicjatywy kn'1lob6jstv,.ra Przemysla 
II margrnbiorn brandcnburskim (�ajpelniej u Jana Dlugosza) 2, spory 
delimitacyjne na pograniczu polsko-brandenburskim i supliki sejmikow 
wielkopolskich ciqgnie si� w pismiennichvic polskim ostra krytyka 
Brandcnburgii. Z lekka tylkn oslabialy j4 koniunkturalne raczej zblizenia 
poliiyczne czy dynastyczne 3, ogromnie natomiast ozywilo przeniesicnie 
na linic: Hohenzollernöw bt·andenburskich lenna pruskiego. Do najdobit• 

* Uzupelniona i opatrzo11a przypisami wersj,1 refcratu wygloszonego \\' listo

paclzic 1981 r. w Berlinie Zal.:hodnim na konferencji naukowcj Oe! panstu:a Ha

welan äo 1\-forchii. Brandcnb,Lrs1dej. Por. sprawozdanie z tcj konforcncji ,v „Studiu 

Hist. Slavo-Gcnnanica", 11, 1982 (1983), s. 237-239. Referat pomyslany byl jako 
paralelny do wyst;:ipienia organizatora konferencji, prof. Wolfganga H. Fritzego, 

kt6remu dzic:kujc; za jego wczesniejsze udostc;pnienic. Ilekroc w przypisach po
wolywac sie; b�dG na Fritzego, bez blizszych okrcsle11 bibliogralicznych. mam na 

mysli ten wlasnie referat. 

t Chronica maioris Poloniae, cd. B. Kürbis (IVIPH, FN. II, t. VIIL \Var;;zawa 
1070, �- 94). Jak wynika z aparatu krytycznego, towarzysz,1cego edycji, zdania 
tcgo brakuje w wic:kszosci rc;kopisö,v kroniki, kt6ra - jak wiadomo - nie za

chownla si<; w oryginale. 
2 .J. D l u g o s z, Roczniki, czyli kroniki slawnego Kr6lestwa Polskiego, t. IV, 

Warszawa 1974, s. 368 nn. Por. K. G 6 r s k i, Smierc Przemyslawa II (Roczniki 

Historyczne, 5, 1929, s. 170-200); K. Jas i 11 s k i, Tragedia roaozinska 1296 r. na 

tle rywalizacji wielkopolsko-branclenburskiej .o Pomorze Gdai1skie (Zapiski Histo

ryczne, 26, 1961, z. 4, s. ·65-104). 
a Por. S. Ga w �da, Proba osadzenia Fryderyka Ilohenzollerna na tronie 

JJolskim a sprawa pomorska (Mediaevalia w 50-rocznicc; pracy naukowcj Jana Dt\

browskiego. Warszawa 1960, s. 177-205). 
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niejszych nalezq antybrandenburskie i antypruskie glosy pojawiajqce si� 
pod koniec istnienia dawnej Rzeczypospolitej, gdy publicystyce polskiej, 
wspartej argumentacjq histaryczmi, przysz1o odpierac argumenty hista
ryczne roztaczane przez propagand� panstw zaborczych (zwlaszcza strona 
pruska celowala w historycznym „uzasadnianiu'' I rozbioru Polski). Wy
mienic tu nalezy przede wszystkim wypowiedzi dworzanina krolcwskiego 
Feliksa Loyki, bronü1ce praw Korony Polskiej do Pomorza Gdanskiego 
i Nowej Marchii: ,,Kr6lestwo Polskie nie tylko nie trzyma zadnych kra
j6\V nale.zqcych do Elektorstwa Brandenburskiego, ale nadto ma prawo 
do upomnienia si� o wü�kszq cz�sc tegoz Elektorstwa, jako zlozonego 
z ziem, ktorc margrabiowie brandenburscy przywlaszczyli sobie od 
niego i ktorych Polska nigdy i zadnym traktatem nie ust�pila margra
biom brandenburskim" 4

• 

A anonimowy autar polemicznega Wyii:odu historycznego (1773) na
der ironicznie zwracal uwag� stronie pruskiej na niebezpieczenstwa ar
gumentacj i historycznej w dochodzeniu ros%czcn politycznych: ,,pzyli 
mowic kto moze, iz wszystkie od Rzymian niegdys posiadane krnje nale
Zc! da Stolicy Apostolskiej, ktora panuje nad ludern rzymskim? albo ze 
do Sultana jako nast�pcy wschodnich cesarzow Sycylia, Kalabl'ia, Rzym, 
Rawenna, od Justyniana trzymane niegdys, nalezec po,vinny? Pewnie 
korona francuska po Karolu Wielkim dochodzic moze jako dziedzictwa 
calych Niemiec, Belgium i innych, ktore posiadal ten cesarz? Tedy elek
tm·owie z domu Hohenzollern daclrndzi<.': mi:ljc1 p1·awo ksic;stwu saskicgo 
i anhaltynskiego, gdyz elektorowie dawnego domu Askanskiego byli zh1-
czeni z tymi ksiqz�tami bliskim P?krewienstwem, jako pochodzqcy od 
Olbrachta (Ursus zwanego) margrabi? I w rzeczy samej przyszla to na 
mysl Fryderykowi I Elektorowi, gdy w Saksanii familia askanska w 01-
brachcie III zgas!a, ale zbytecznq jega chciwosc cesarz zahamowal. W ta
ki sposob mieliby prawo sluszne krolowie polscy da Slqska, jako prawi 
nast�pcy Piastow, davmych dziedzicznych panow tego kraj u". 

„Teraz Brandenburczykowie nie uznajq zadnej mocy przeciwko sobie 
preskrypcji lat pi�ciuset, a lat osmiuset dawnosc bQdzie miala jakqs wa
g�? A ta my Polacy podlug swiadectwa pisarzow najdawniejszych byli
smy panami calej Pomeranii, a razem i margrabstwa az do Elby, 
paristwo nad tymi krajami utracilismy za czasu Wladyslawa Hermana. 
Jeszcze i tak nie b�dziemy pewni naszego prawa; przyjdq Longobardo
wie, Wandalowie, Gotowie i jezeli Sq jeszcze jacy dawnych narodow 
potomkowie, i powiedzc:1, iz przed trzynastq wiekow, to jest nim Polacy 
byli, okolo rzek Odry i Wisly panowali, b�dq sü; pytac o listy dyploma
tyczne traktatow, przez ktore by Pomeranii Polakam ustqpili. Pojdzie 

{ O F. Loyce jako historiografie por. ostatnio: A. F. Grabski, Mysl histo

ryczna polskiego Oswiecenia, \Varszawa 1976, s. 116 1111.; Z. Wie 1 g o � z, Nowa

Marc/da w historiografii niemieckiej i pol�kiej, Poznaü 1980, s. 4-5 (cytat za 
Wielgoszem). W obu pracach dalsze informac.:je bibliogrnficzne. 
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ta sprawa i do Noego syn6w, a Jafeta sukcesorowie upominac si� b�dq 
u Longobard6w i Got6w swojej Pomeranii" 5

• 

Stanislaw Staszic w Uwagach nad zyciem Jana Zamoyskiego (1785) 
przestrzegal rodak6w przed odwiecznym i „naturalnym" zagrozeniem ze 
strony Domu Brandenburskiego: ,,Polacy! Nikt z sc1siad6w tylko Dom 
Brandenburski z potrzeby na naszq zgub� czatuje. Jest to od Was zal�
zone i od Was wychowane straszydlo, kt6re ma wielkq glow�. Jego 
cialo w pomiarze do niej rozrastac si� usiluje. Ze wszech innych stron 
ma przeszkody mocne. Sama tylko Polska wolne mu miejsce zostawia. 
Wi1;:c to straszydlo pilnie czuwac b�dzie na t� okolicznosc, w kt6rej mu 
sie� rozcüignqc do Polski latwo przyjdzie" 6

• 

Od czas6w Loyki i Staszica wiele si� zmienilo w naszej historiografii, 
ale zasadniczo czarny obraz „zlego Sqsiada Rzeczypospolitej" 7 utrzymuje 
siq w swiadomosci spolecznej Polak6w po dzieii. dzisiejszy, aczkolwiek 
trzeba przyznac

1 
ze znacznie bardziej eksponowane miejsce zajmuje 

w niej problematyka krzyzacka 8• Co si� tyczy nauki historycznej, to 
spostrzezenie Klausa Zernacka z 1975 r., iz „dem Anspruch der polni
schen Historiker, im Fachgespräch über die Geschichte der Mark Bran
denburg deutscherseits gehört zu werden, steht bislang keine Geschichte 
der Mark Brandenburg aus polnischer Feder zu Seite" 9, pozostaje na
dal aktualne i nie wydaje si�, by w ciqgu najblizszych lat nauka polska 
mogla przedstawic wlasnq wersj� dziej6w brandenburskich. Z drugiej 
strony faktem jest spora aktywnosc historyk6w polskich w zakresie tych 
dziej6w, o czym przekonuje chocby lektura wspomnianego artykulu Zer
nacka, a takze studium historiograficzne Zbigniewa Wielgosza z 1980 r. 10 

Mozaa obszet·nej juz obecnie polskiej literaturze naukowej dotyczqcej 
dziejow Marchii zarzucac jednostronnosc tematyczm1 - niemal wylqcz
ne koncentrowanie si� na kolejach politycznej konfrontacji polsko- (po
morsko-) brandenburskiej, mozna takze - przynajmniej w odniesieniu 
do jej powazej cz�sci - dostrzegac zbyt niekiedy daleko idqcy subiekty-

s Cytujc; za Grabski m, op. cit., s. 143-144. 

a S. St a s z i c, Uwagi nad zyciem J. Zamoyskiego, Biblioteka Narodowa, Ser.
I, nr 90, wyd. 2, Wroclaw 1952, s. 96�99. 

7 Por. tytul pracy W. Sm o 1 e n s k i e g o, Zly sqsiad. Przyczynek do historii

lupiestw pruskich w Polsee (Studia historyczne, Warszawa 1925, s. 43-59). 
s Temu zagadnieniu poswiQcil sporo uwagi W. Wippermann w swej mono

grafii Der Ordensstaat als Ideologie. Das Bild des Deutsclien Ordens in der deut

schen Geschichtsschreibung und Publizistik, Berlin 1979, s. 337 nn. (por. jednak
krytyczne uwagi M. Biskupa, ,,Kwart. Rist.", 88, 1981, nr 3, s. 879-887). 

g K. Zer n a c k, Brandenburgische Landesgeschichte in der polnischen Ge
schichtswissenschaft (Geschichte und Verfassungsgefüge. Frankfurter Festgabe für 
W. Schlesinger, Wiesbaden 1973., s. 3).

10 Praca cyt. w przyp. 4. Por. tak:i;e J. St r z e 1 c z y k, Sredniowieczna Bran
clr!nburgia (przeglqd nowszych publikacji) (Studia Rist. Slavo-Germ., 10, 1981, 

"'· 159-198). 
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wizm uj�cia i nadmiernie emocjonalne Sqdy, ale pomijanie dorobku nau
ki polskiej, dawniejszej i nowszej, przynajmniej w zakresie studi6w 
nad wzajemnymi powiqzaniami dziejowymi Polski i Brandenburgii, 

" 

wply·wa niekorzystnie takze na dorobek nauki niemieckiej 11• 

* 

Jednak nie pr6ba bilansu dokonan nauki polskiej stanowi przedmiot 
tych uwag. Pragn�libysmy zajqc siE; pokr6tce samymi pocz&tkami Marchii 
Brandenburskiej w swiadomosci historycznej polskiego sredniowiecza. 
Nieobecno.sc Marchii Brandenburskiej, do momentu walk o Lubusz w po
lowie XIII w., w historiografii polskiej jest zjawiskiem godnym uwagi, 
zwlaszcza gdy uwzgl�dnimy wykazane przez naukt; nowozytnq rozliczne 
powic1zunia polsko-brandenburskie, szczeg6lnie wyrazne okolo polo\vy 
XII w., o kt6rych b�dzie mowa w dalszej cz�sci niniejszego artykulu. 
W jakiejs mierze absencj� tf; mozna wytlumaczyc znanym zja,viskiem 
niklosci zainteresowania polskich kronikarzy sredniowiecznych dziejami 
Slowiari.szczyzny polabskiej i kolejami przechwytywania jej t�rytori6w 
przez wladcow niemieckich. Najstarszy zabytek kronikarstwa polskiego, 
kronika Anonima Galla, urywa siQ na roku 1113, a wi�c wczesniej, niz 
rozpocz�la si� zakrojona na szerokq skal� akcja Boleslawa Krzywouste
go skicrowana na ostateczne uregulowanie kwestii zachodniopomorskiej, 
a takzc nad Spre\VQ. Kronikarz wielkopolski, ktöry b4dz eo bc1dz wymie
nil imiona Henryka Lwa i obodrzyckiego Nikloict (eo prnwcla w spos6b 
wielce skontaminowany) 12 i kt6ry za Rocznikiem kapituly poznafiskiej 

bQdzie samodzielnie referowa<.: walki wielkopolsko-brandcnburskie polo
wy i drugiej polowy XIII w., w cz�sci dziela, opisujqcej legendarne 
przedpiastowskie dzieje Polski, WSi'Od licznego rzckomego potomstwa. 
Lestka III (i .Julii� siostry Juliusza Cezara) wymieni takzc Przybysla
wa (Przibislaus), Barnima i Jaks� 13

. Kilka rozdzial6w dalej dowiadujemy 
si�, jakie krainy przypadly poszczeg6lnym Lestkowicom. Otoz Jaksa 
mial elrzymac „Sorabi�", a Przemyslaw (Premislius) ,,Szgorzelica, que 
nunc Brandeborg appellatur" H_ Wsr6d rzek, pojawiajc1cych sü� w tym 
kontekscie, odnajdujemy takze HawelQ i Sprew�. Funkcja ideowa tych 
postaci i nazw w dziele kronikarza wielkopolskiego nie budzi wqtpliwosci, 
ale konkretne drogi, ktorymi Wqtki lechickie i polabskie trafily na karty 
kroniki, pozostajct cii:1gle nie ·wyjasnione 15

. 

11 Pol'. uwagi B. Zicntary w zwü1zku z ccnnq sk:1dinqd praq H. K. Sc h u 1-
z c g o; Jak powsta.la Branclenburgia?, w „Zapiskac:h Historycznych", 47, 1982, (1983), 
z. 4, s. 117-128.

1i Chron. ma.i. Pol., s. 6; Henricus imperator zamiast Hcnryka Lwa; s. 15; rex
Slavorum nomine Mykkel (= Niklot}. 

13 Tamze, s. 11. 
u Tamze, s. 14. 
1s Ze starszej literatury do tego zagadnienia por. prace L. von Ledebura 

w „Märkische Forschungen", 2, 1843, s. 120-130, i F.' Wiggera w „Jahrbücher des 
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Korzystajqcy z Kroniki wielkopolskiej w drugiej polowie XV w. Jan 
Dlugosz powt6rzyl te informacje, wprowadzajc1c wszakze pewne zmiany 
w szczeg6lach. Wedlug Dlugosza „Serbia" przypadla w udziale nie same
mu Jaksie, lecz takze Siemianowi (postac znana takze kronikarzowi 
wielkopolskiemu), natomiast „Zgorzelice, kt6re teraz po niemiecku na
zywajc1 Brandenburg", otrzymalo az trzech braci: Przemysl, Siemowit 
i Siemomysl (Siemowita nie znal autor Kroniki u:idkopolskiej) 16• Te in
formacje umieszczone sq w szerszym kontekscie zachodnioslowianskim, 
wywodzc1cym si�, jak wiemy, od czternasto\•.riecznego interpolatora Kro

niki wielkopolskiej. U Dlugosza znajdujemy wszakze dalsze dane, wska
zuj qce na jakies trudne do uchwycenia zwic1zki polsko-brandenburskie. 
Pod r. 1002 zanotowal Dlugosz, ze pierwszy biskup poznanski Jordan 
pochowany zostal w Brandenburgu ti. Data jest oczywiscie bl�dna 
i w ogöle nalezy stwierdzic, ze chronologia pierwszych biskupow poznan
skich jest u naszego dziejopisa szczeg6lnie zagmatwana. Skc1dim1d wia
domo, ze nastGpca, Jordana byl biskup Unger 18, w ogölc nie znany Dlu
goszo,vi, kt6i'y za to podajc imic; rzekomego nast�pcy Jordana - Tymo
teusz. Postaci tej nie znajci inne zrödla. Tymoteuszowi przypisal Dlugosz 
dlugi, 28-letni okres pasierzü\vania, notujc1c smierc jego pod r. 1030 19• 

Wszelako sam Dlugosz nie mial widac jasnego zdania na ten temat, 
skoro juz wczesniej, bo pod r. 1020, odnotowal byl smierc Tymoteusza 
i obj�cie nastGpstwa po nim przez takze nie znanego innym zr6dlom bi
skupa Paulina I, rodem z Italii. Kronikarz wie nawet, ze nominacja 
Paulina I zostala na prosb� kr6la Boleslawa ogloszona przez papieza 
Bonifacego VII (w rzeczywistosci zmarlego w 985 r.). ,,Aliis placet illum 
non in Poznanicn:si ccclc:siu, :scd aput Brundcmburh fuissc :,cpultum·· 2n;
a wiGC tradycja, na kt6q powolujc si� Dlugosz. nil� byla nawet pewna, 
kt6ry to biskup poznanski wlasciwie mial zostac pochowany w Bran
den burgu. Tym bardziej nie dowiadujemy si�, d1aczego biskup czy bi
skupi poznanscy tarn wlasnie, nad Hawelei, mieli znaleic miejsce wiecz
nego spoczynku. Nie trzeba doduwac, ze calkowicie milczy o takim fakcie 
tradycja brandenburska. Oczywiscie, zar6wno mctropolitalne pretensje 
Magdeburga wobec Kosciola polskiego, jak r6wniez niewqtpliwe zwiqzki 
biskupa Ungera z metropolic1 Sq dobrze znane w nauce, podobnie jak 

Vereins f. mecklenb. Gesch. u. Alt.-kunde", 27, 1862, s. 124-130, z nowszej: B. Kür
bis ö w n a, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV w., Warszawa 1959, s. 189 
nn.; H. Lud a t, Wik im Slavischen (Festschrift für W. Schlesinger, t. II, Köln
-Wien 1973, s. 63 nn.). Drugie wyd. w tegoz Slai:en uncl Deiitsche im Mittelalter,

Köln-Wien 1982, s. 242 nn. 
1s D l u g o s z, Roczniki..., t. I, Warszawa 1961, s. 208. 
11 Tamie, s. 310. 
ts Tak np., chociaz jak gdyby w formie malo zdecydowancj, J. Lcsny i J. Taz

birowa w S1owniku staroiytnosci s!owia1\.skich, t. VI, cz. 1, Wrodaw 1977, s. 264. 
u D l u g o s z, Roczniki ... , t. I, s. 381. 
20 I. D l u goss i Annales, lib. II, p. 284; D 1 u g o s z, Roczniki, t. I, s. 360.
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ewidentne S9: polityczne aspiracje panstwa polskiego na obszarach Nie
miec wschodnich za panowania Boleslawa Chrobrego i Mieszka II. Przy
puszczenie Herberta Ludata, iz byc moze „ Unger sich in einer Mittler
rolle oder als Werkzeug der Magdeburger Pläne in Brandenburg auf
gehalten hat und hier gestorben ist, was Thietmar bewusst verschwie
gen haben könnte", nie jest pozbawione prnwdopodobienstwa, podobnie 
zresztq jak i druga podniesiona przez tego uczonego mozliwosc: ,,Es ist 
aber ebensogut möglich, dass Dlugosz, der über die politischen Vorgänge 
jener Zeit gut orientiert gewesen ist und auch von den Verbindungen 
der Piasten zu Brandenburg gewusst hat, durch seine Einträge über die 
Grabstätten der beiden Posener Bischöfe ihre missionarische Rolle im 
Lutizenland glorifizieren wollte, um hiermit zugleich die Ausdehnung 
der piastischen Einflusssphäre bis zur Hevellerfeste zu verdeutlichen" 21• 

Wracajqc do wzmianki o smierci Tymoteusza pod r. 1030, stwierdza
my, ze zamyka ona dluzszy passus poswh:cony przypadajqcemu rzekomo 
na czasy panowania Mieszka II odpadni�ciu od Polski „naczelnik6w gro
döw, miast i warowni polozonych z tej strony Laby". Nalezy zaznaczyc, 
zc u ile wspomniane wyzej ,vzmianki Dlugosza z 1at 1002 i 1020 oraz 
konczqca 1030 r. wzmianka o biskupie Tymoteuszu zostaly przez Dlu
gosza dopisane p6zniej, w postaci glos do autografu Annales, o tyle pas
sus. o kt6rym teraz mowa, nalezal do pierwotnej wersji Dlugoszowego 
dziela. Rozdzial ten stanowi ogniwo w laii.cuchu rozdzial6w relacjonu
jqcych proces odrywania si', sqsiednich lud6w slowianskich od impel'ium 

piastowskiego: w latach poprzednich opowiedzial Dlugosz o walkach 
Mieszka II z buntujqcymi siQ Czechami i Morawianami, natomiast pod 
r. 1031 opowie, ,,w jaki spos6b odpadly od Kr6lestwa Polskiego Lubeka
i hrabstwo meklemburskie". Bunt „naczelnik6w polabskich" wiqze Dlu
gosz bezposrednio a anachronicznie z powstaniem Marchii Brandenburskiej:
,,Wspomniani naczelnicy polabscy zm6wiwszy si� nie stawili si� na roz
kaz i wezwanie Mieczyslawa i nie oddawali zwyczajnej daniny do skarb
ca kr6lewskiego". ,,Przywlaszczyli sobie wladz� ksiqZ(;Cq nad ziemiami
z tej strony Laby, nie tylko dla siebie samych, ale samowolnie przekazali
.icl swoim synom i wnukom". ,,Kraje, kt6rymi dawniej zawiadywali, teraz
odlqczyli od jednosci z Kr6lestwem Polskim i przywlaszczyli sobie ozna
ki godnosci ksiqZQcej. Tak powstala miQdzy innymi Marchia Branden
burska, zwana po polsku Zgorzelec, kt6ra przetrwala do dnia dzisiejszego
i podbiwszy albo wytc;piwszy ludy osic1gn�la ksictz�cc1 zwierzchnosc
i vv-ladz�. Nawet czerwony orzel, kt6ry jest jej herbem, swiadczy o tym,
ze nalezala kiedys do Polski, kt6rej powszechnym herbem jest orzel bia
ly. Wiadomo, ze po oderwaniu si� od niej barw� bialq zmieniono na
czenvonq" 22. 

21 H. Lud a t, An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik des

Ottonenreiches und der s1ai:ischen Mächte in Mitteleuropa, Köln-Wien 1971, s. 63-
64. 

2z D l u g o s z, Roczniki ... , t. I, s. 380-38 l. 
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Skqposc i balamutny charakter wiadomosci Dlugosza o poczqtkach 
Marchii Brandenburskiej pozostajq w sprzecznosci z ustaleniami dotyczq
cymi korzystania przez niego z czeskiej kroniki Pulkawy. Kronika ta, 
powstala w latach 1374-1380 z inicjatywy Karola IV, stanowi, jak wy- · 
kazano, podstaw� materialu Dlugosza do spraw czeskich 23

. Po badaniach 
zwlaszcza Stanislawa Solickiego za udowodnionq moze uchodzic dawna 
teza Wojciecha K�trzynskiego u, iz Dlugosz korzystal z tzw. krakowskie
go r�kopisu Pulkawy (obecnie w Bibliotece Czartoryskich, sygn. 1414), 
kt6ry byl w swoim �zasie wlasnoscic4 Zbigniewa Olesnickiego 25

. Liczne 
marginalia kodeksu · okazaly si<=: piöra samego Dlugosza. Rzecz w tym 
wszakze, ze r�kopis krakowski Pulkawy zawiera i zawieral juz w cza
sach Dlugosza zapisana_ na marginesach tzw. Histori� brandenburskq,

stanovviqCcl ekscerpty z Chronica Marchionum Brandenburgensium -
jednego z czo!owych zabytköw sredniowiecznej historiografii branden
burskiej 2G. Historia brandenburska w wersji r�kopisu krakowskiego wy
czerpujqco omawia zabiegi Albrechta Niedzwiedzia o dziedzictwo po 
Przybyslawie-Henryku, jego walk� z Jaksc4, zaloienie klasztoru w Leh
ninie Oi'az wytywkowo dalsze dzieje Marchii za panowania nast�pcöw 
Niedzwiedzia. Dlaczego Dlugosz, tak skqdinc4d skrupulatnie korzystajqcy 
z kroniki Pulkawy, w og6le nie dostrzegl Historii brandenburskiej?

z- trudnosci tej zdawal sobie juz spraw� Aleksander Semkowicz 27
, kt6-

rego zdaniem Dlugosz \.Vprawdzie znal r�kopis krakowski Pulkawy, nie
wykorzystal go jednak przy pisaniu Annales, lecz jakis inny, nie uchwyt
ny dla nas r<;kopis Pulkawy, pelniejszy od krakowskiego (gdyi zawiera
jqcy takze II ksi�g� Pulkawy), ale nie zawierajqcy - w przeciwienstwie
do krakowskiego - Historii brandenburskiej. Jednak S. Solickiemu udalo
si� wykazac, ze Dlugosz przejql pewne, drugorz<;dne z naszego punktu
widzenia szczeg6ly wlasnie z Historii brandenburskiej; przyczyny nie-

23 Miarodajna cdycja J. Emlera i J. Gebaucra w Fontes rerum Bohemicarum, 
t. V, Prag 1893, s. 3-207. Opröcz litcratury cytowancj w nasti;pnych przypisach

por. R. He c k, z recepcji kroniki Pulkawy w polskiej historiografii sredniowiecz-
11c'J (S1owianie w dzicjach Europy, Pozna11 1974, s. 139-148). 

2' (W.) K � t r z y i1 s k i, 0 paryskim r(?kopismie Pul.kawy (Roczniki Towarzystwa

Przyjaciöl Nauk Poznanskiego 5, 1869, s. 315-336); S. So 1 i c k i, Zrodla Jana Dh,

gosza do problematyki czeskiej, Wroclaw i.973, s. 13 nn. 
25 S. K u t r z e b a, Catalogus codicum manuscriptorum Musei Principum Czar

tC.r !Jski Cracoviensis, t. II, Krakow 1908-1913, s. 202-203. 
20 Wydawana m. in. przez A. F. Riedla Bruchstücke einer Brandenb11,rgischen 

Chronik in Pulcawa's Böhmischer Chronik (Codex diplomaticus Brandenburgensis, 

{;Z. 4, t. I, Berlin 1862, s. 1-22), a ostatnio przez G. Sello, Chronica marchionum 
Hrnnclenburgcnsium (Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Ge

sc:h;chte, 1, 1888, s. 117-133). Takze W. K<:trzynski w pracy cyt. w przyp. 24. Do 

srectniowiecznej historiografii brandenburskiej por. W. R i b b c, Quellen und Hi

storiogrnphie zur mittelalterlichen Geschichte von Berlin-Brandenburg (Schriften 

des Vereins für die Geschichte Berlins, z. 61, Berlin 1977, s. 3-81). 

�1 A. Sem k o w i c z, l{rytyczny rozbior Dziejow polskich Jana Dtugosza (clo 
rokt, 1384), Krakow 1887, s. 62. 
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wykorzystania przeto „materii brandenburskiej" przez Dlugosza nadal 
przedstawiajq sie: zagadkowo. 

W tej sytuacji jedyn& ko.nkretnq wiadomosciq kronikarstwa polskie
go dotycz&cq powiqzan polsko-brandenburskich, a wlasciwie: piastowsko
-askanskich, przed polowc1 XIII w. jest informacja Kroniki mistrza Win- · 
centego Kadlubka (IV 3) o oddaniu przez Mieszka Starego nie wymie
nionej z 1m1enia c6rki „ksi�ciu saskiemu" Bernardowi (,,dux Saxonie 
Bernardus gener eius"). W innym miejscu kronikarz nazwie Bernarda 
bl�dnie ksi�ciem saskim i bawarskim 28

• Bernard byl synem Albrechta 
Niedzwiedzia, hrabiq Anhaltu, a w 1180 r., po upadku Henryka Lwa, 
zostal ksi�ciem Saksonii. Zmarl w 1212 r. Zr6dla niemieckie poswiad
czajq to malzenstwo, jak r6wniez imi� zony Bernarda - Judyta. We
dlug ustalen Oswalda Balzera 29 slub Judyty z Bernardem odbyl si� 
prawdopodobnie przed r. 1178, natomiast Judyta zn{arla po dacie 12 XII 
1201 r. Za Wincentym informacj� o tej koligacji zamiescily zr6dla po
chodne (Kronika wielkopolska, Kronika ksiqzqt polsldch, Dlugosz), takze 
nie wymieniajc1c imienia Judyty. Trudno siG oprzec wrazeniu, ze prze
kazanie przez Kadlubka powyzszej informacji zawdzi�czamy nie tyle 
genealogicznym czy politycznym zainteresowaniom kronikarza, ile wzgl�
dom kompozycyjnym: ukazanie szerokich paranteli Mieszka Starego pel
nic mialo w Kronice okreslonc1 funkcj� ideowq. 

0 wczesniejszym askariskim powinowactwie Piast6w, poprzez innq 
Judyte, cörke Boleslawa Krzywoustego, wydanq_ na mocy ukladu kru
szwickiego za pierworodnego syna Albrechta Niedzwiedzia i jego na
st�pc� - Ottona I, nie wspomina ani Kadlubek, ani zadne inne polskie 
zr6dlo; dowiadujemy sie, o tym fakcie (podobnie jak o samym zjczdzie 
w Kruszwicy) wylc1cznie dzi�ki zr6dlom niemieckim 30

. 

* 

Odr�bnych badan nad genezq Marchii Brandenburskiej \V Polsee nie 
podejmowano, a problem ten pojawial si� w naszej historiografii jedy
nie w ramach rozwazan nad takimi zagadnieniami, jak niemiecka eks
pansja wschodnia w sredniowieczu oraz stosunki polsko- (lub: pomor
sko-) niemieckie. W czasach nam blizszych znacznym impulsem, takze 
dla nauki polskiej, stala si� znana monografia Hansa-Dietricha Kahla 31

• 

W dalszej cz�sci niniejszego artykulu chcialbym przedstawic cos w ro
dzaju bilansu niezgodnosci stanowisk nauki polskiej i niemieckiej, kon
centrujc1c si� na kilku problemach zwüizanych z genezq i wczesnymi 
dziejami Marchii Brandenburskiej. 

za Wyd. A. Bielowski, MPH, t. II, Lw6w 1872, s. 378, 397. 
20 o. Balze r, Genealogia Piast6w, Krakow 1895, s. 197-198. 
so Tamze, s. 17'9-180. 
s1 H. D. K a h 1, Slawen und Deutsche in der brandenbu.rgischen Geschichte

des zwölften Jahrhunderts. Die letzten Jahrzehnte des Landes Stodor, t. I-II, 
Köln-Graz 1964. 
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1. Po c z & t k i, z a s i � g i c h a r a kt er w p l y w 6 w p o 1-
s k ich n a s rod k o w y m Polabi u. Tradycje tych wplyw6w si�
gajq X w. Trudno w tym zwüizku rozpatrywac wojskowq obecnosc po
silk6w polskich, wspomagajqcych Ottona III w walkach o Brandenburg 
w latach 991 i 992 (chociaz udzial Boleslawa Chrobrego, juz wkr6tce na
st�pcy Mieszka I na tronie ksi<1z�cym, swiadczy o duzym zainteresowa
niu sirony polskiej tymi wypadkami) 32, ale na uwag� zas!uguje domnie
many i w rzeczy samej prawdopodobny polsko-stodoranski zwiqzek dy
nastyczny w wyniku malzeristwa Boleslawa Chrobrego 7. Ernnildq, za
wartego wlasnie w okolicach lat 989 - poczcJ,lek 990 .. Ojdec Emnildy, 
Dobromir, byl zdaniem wielu uczonych synem Tqgomirn, a wic,:c zapew

ne i jego nast�pcc4 33
. Zainteresowanie Polak6w walkami o Brandenburg 

w latach 991 i 992 moglo wiQc wynikac w jakiejs micrze z Iaktu wspom
nianej koligacji. Wiadomo nastc:pnie dzi�ki Thietmarnwi, ze w -. toku 
wojny polsko-niemieckiej Boleslaw Chrobry musial posiadac pewne 
wp!ywy wsr6d Stodoran, skoro Niemcorn udalo sif; w 1010 r. pochwy
cic „dw6ch braci z prowincji He,vellun i miasta Brenny" w drodze do 
ksi�cia polskiego i - juko szpieg6w - ich stracic': 31

. Wraz z upadkiem 
koncepcji politycznej Chrobrego zerwaly si(; takze wszelkie uchwytne 
zrödlowo powi�zania polsko-stodoeanskie na dluzszy czas. Czyzby jed
nak zanikni<;cie nazwy plemiennej Sprewian (poswiadczonej zr6dlowo 
jedynie w X w.) nie tlumaczylo si� wlasnie pomyslnymi rezultatami tej 
J'azy ekspansji panstwa piastowskiego? 3' 

Ponownie i jednoc.:zesnie po raz ostatni w dziejach panstwo · polskie 
rozwin�lo aktyv,,·n,1 politykc; na srodkowym Polabiu w czasach panowa
nia Bolcslawa Krzywoustcgo. Pragn�c uwicnczyc dop1·ow�dzony wla
.snie do pomyslnego koric.:a podboj Pomorza utworzeniem wlasciwej orga
nizacji koscielnej, oprocz biskupstw wolinskiego i wluclawskiego (a moze 
tak:Le kruszwickicgo 36) kreowal Krzywousty, przy wsp6ludziale legata 

u Prnblcm tcn w szcrszyci1 ramach stosunkow pobko-nicmicckich omowil 
o,t,1tni0 najpe!nicj, szernko wykorzystujqc takze polsk.1 litcratun: przedmiotu, Lu
da t. An Elbe und Oder,!<. 33 n., 131 nn. 

3
t TezG t� uzasadnil najpclnicj Lud a t, An Eibe tmcl Oder, s. 18 nn. Juz 

J. W i da je w i c z, Skqd pochodzila Emnilda, maitonka IJoles!awa Chrobrego? (Sla
via Occidentalis, 20, 1960, z. 1, s. 68-79), uznal EmnildG za pochodz<1c<1 z dynastii
stodoraiiskiej. Przeciwko tczic Widajcwicza opowicdzial siG H. L o w m i ans k i,
Bolc�law Chrobru w Krakowie w koncu X wieku (Malopolskic Studia Historyczne,
4, 1961, s. 10-12), uznaj,1c Dobromira za ksi�cia wisla11skicgo. Pur. takzc G. La
b u da, Ze stosunköw polsko-wi:gierskich w drugiej polowic X w., (Europa-Slo
wia11szczyzna-Polska, Poznan 1970, s. 80-82).

t< KroniklL Thietmarn, cd. i tl. J\I. H. Jedlicki, Pozna11 1933, lib. VI, c. 57, 
s. 394.

s, Xa ewcntuall1os<.: tq wskazywa! E. B oh m, Teltou; und Ifornim, Köln-Wien
1978. s. 19, przyp. 20. 

a Tak G. Lab u da, Poczqtki c!iecczjalnej organi=acji ko�cielnej na Pomorz"' 
i i.cr Kujawcteh w XI i XII w. (Zapiskl Historycznc, 33, 1968, z. 3, s. 19-60). 
Ostalnio na tcmat wczcsnej organizacji ko:kielnej na Pomorzu wypowiadali sie;: 
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papieskiego Idziego z Tusculum (przebywal w Polsee w latach 1123-
1124), takze biskupstwo w Lubuszu. Cel misyjny tego biskupstwa: ludy 
poludniowowieleckie, nie budzi raczej Wqtpliwosci. W sklad diecezji lu
buskiej wchodzil najprawdopodobniej kraj Sprewian; argumenty za t1:1 
tezq zebral ostatnio Anzelm Weiss 37• Jakims nie znanym b1izej epizo
dem z walk Boleslawa Krzywoustego na Polabiu, w rejonie jednak p6l
nocnowieleckim, pozostanie zdobycie „a duce Polonie" jakiejs „pro
wincji" w poblizu Jeziora Morzyckiego (Müritzsee), o czym pamiE;c za
chowal Ebbon - zywotopisarz sw. Ottona z Bambergu 38

• Wreszcie 
zwolennik6w zyskuje sobie przekonanie, ze w 1127 r., po smierci ksü;cia 
brandenburskiego Meinfryda, gdy w Brandenburgu obejmowal wladzE; 
Przybyslaw-Henryk, wsr6d Sprewian doszedl do wladzy Jaksa 39

. Postac 
Jaksy stanowi, oczywiscie, gl6wny problem dziej6w stosunk6w polsko
-brandenburskich okolo polowy XII w. 

2. J a k s  a z K o p a n  i c y. P o  1 s k i e w p l y w y p o 1 i t y c z n e
w k r a j u S p r e w i a n i S t o d o r a n- Zrctb wydarzer'i zwiqzanych 
ze „sprawq stodorar'iskct XII w." 40 jest zbyt dobrze znany, by je tu raz 
jeszcze dokladnie referowac. W nauce niemieckiej przewaza pogl&d, ze 
Jaksa objcll ksi�stwo sprewianskie .na kr6tko przed polowq XII w., byc 
moze w zwü4zku z wyprawq krzyzowq 1147 r. bc1dz na\vet 4.1 dopiero 
w rezultacie wyparcia z Brandenburga w 1157 r., eo by znaczylo, ze 
Albrecht Niedzwiedz musial z uwagi na stanowisko Polski pojsc na kom

promis i zgodzic si� na podzial dziedzictwa po Przybyslawie-Henryku. 
Co do identyfikacji Jaksy z Kopanicy z innymi osobami tego samego 

imienia wyst�pujc1cymi w zr6dlach polskich tego okresu, a takze tozsa
mosci Jaksy, konkurenta Albrechta Niediwiedzia, z Jaksq bijqcym mo
nety w Kopaniku z jednej i „dominus Jaczo" z dokumentu ksictzqt po
morskich z 1178 r. z drugiej strony, zaznacza si� daleko idqca zbieznosc 
stanowisk: zgoda na drugEl cz�sc ciqgu identyfikacyjnego, sprzeciw wo
bec identyfikacji Jaksy z Kopanicy z Jaksc1 z Miechowa, przy czym Jaxa 
dux Sorabiae (zi�c Piotra Wlostowica) z Kroniki wielkopolskiej jest 
zapewne identyczny z kopanickim. Niemniej moiliwosc polskiego po-

J" Peters oh n, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftespiel des 

Reichs, Polens u.nd Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert, Köln-Wien 1979, 

s. 262 nn., i .T. Spors, Podzialy administracyjne Pomorza Gdanskiego i Slawieii

sko-Slupskiego od XII da poczqtku XIV w., Slupsk 1983, s. 14 nn. 
87 A. Weis s, Organizacja diecezji lubuskiej w sredniowieczu, Lublin 1977, 

s. 133 nn.

98 Ebonis Vita Ottonis ... , ed. I. Wikarjak (MPH, ser. II, t. VII/2, War�z,nrn

1969, lib. III, C. 4, s. 101). 
ao K. Mys l ins k i, Slowianska Brenna-Brandenburg i jej przejscie pod r::qc!y

margrabi6w w polowie XII w. (Rocznik Lubelski, 10, 1967, s. ·93-94). 
40 M. G um o w s k i, Sprawa braniborska XII w., (Slavia Occidenta1is, 7, 1928,

s. 91-134; 8, 1929, s. 160-221). 
41 Fritze.
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chodzenia J aksy z Kopanicy (,,z polskiego rodu moznowladczego" -
W. H. Fritze) jest cü1gle dopuszczalna. Nalezy wreszcie wspomniec o glo
sie Marka Cetwinskiego 42, kt6ry ponownie pr6buje identyfikowac ze sob& 
Jaks� z Kopanicy - Jaks� zi�cia Piotra Wlostowica i Jaks� ,,z Mie
chowa" (,,malopolskiego"). Jezeli zas chodzi o panowanie Jaksy w Bran
denburgu, nauka polska sklonna jest datowac je mozliwie dli.;go w ra
mach lat 1150-1157, byc moze nawet od r. 1150 lub niedlugo potem 43• 

3. ,,Kr 61 e s  t w o" Pr z y b y s l a w a - He nry k a i k w es t i a
ro s z c z en Alb r echta Ni e diw i e d z i a  d o  Bran d e n b u� 
g a. Nie kwestionuje si<=: juz tak CZ<':Sto (ostatnio tak zdecydowanie chyba 
Gerard Labuda 44) autentycznosci relacji kronikarza Henryka z Antwerpii 
o kr6lewskiej godnosci Przybyslawa-Henryka. Rozwaiania H. D. Kahla
i W. H. Fritzego wniosly w tym wzgl�dzie wiele jasnosci 45• Elementem
nowym w dyskusji jest podniesiona przez Fritzego teza, iz kr6lewski ty
tul wladcy Stodoran byl symbolem roszczen do politycznego spadku po
kr6lestwie z amordowanego Henryka obodrzyckiego 46

. W tym samym
kierunku zwictzk6w z dynastic=l obodrzyckq prowadziloby imi� Przyby
slaw. Skqldincid nie jednak nie slychac o jakims skierowanym na ze
wnqtrz programie politycznym Przybyslawa-Henryka, kt6ry w dodatku
wladal prawdopodobnie na terytorium okrojonym o obszar Sprewian.
Czy jednak jedynie inicjatywq cesarza Lotara III nalezy tlumaczyc wy
wyzszenie wladc6w obodrzyckiego i stodoranskiego godnoscicl.' kr6lev.'
skq? Wqtpliwosci w tym wzgl�dzie zglosili K. Myslinski i H. Lowmian
ski 47, a wlasnie aktywna rola dworu kr6Iewskiego odgrywa duzc1 rol�
w konstrukcji Fritzego.

Dlaczego Albrecht Niedzwiedz tak !atwo pogodzil si� z utratq ksie
stwa saskiego (1142) - zapytuje Fritze i odpowiedi znajduje w przypu-

42 M. Ce t w ins k i, Rycerstwo slqskie do konca XIII w. Pochodzenie-gospo

darka-polityka, Wrodaw 1980, s. 143. Po ponownym przeglqdzie i.rödel i stano
wisk w nauce dokonanym przez Ce t w i 11 s k i e g o w drugiej cz�sci jego mono
grafii, Rycerstwo slqske do konca XIII wieku. Biogramy i rodowody, Wrodaw 
1982, s. 10-12, tabl. 5, nalei.y uznac hipotezG o identycznosci w wersji M. Gumow
skiego za nadal uprawnionq naukowo. 

41 Mys 1 ins k i, Slowianska Brenna-Brandenburg ...
44 G. Lab u da, Rozprzestrzenianie sii: tytulu „kr6la" wsrod Slowian {Wieki

srednie - Medium aevum. Prace ofiarowane T. Manteufflowi w 60 rocznicc: uro'.. 
dzin, Warszawa 1962, s. 74). 

45 H. D. K a h I, Slawen und Deutsche (por. przyp. 31); W. H. Fritz e, Das

Vordringen deutscher Herrschaft in Teltow und Barnim, (Jahrbuch für branden
burgische Landesgeschichte 22, 1971, s. 81-154). Drugie wyd. w t e g o z Frühzeit

zwischen Ostsee und Donau. Ausgewählte Beiträge zum geschichtlichen Werden 

im östlichen Mitteleuropa vom 6. bis zum 13. Jahrhundert (Germania S.la\'ica, 
t. III, Berlin 1982, s. 297-374 i 449-450).

48 Fritze. 
•1 Mys 1 ins k i, Slou;ianska Brenna-Branclenburg ... , s. 81 nn.; H. L o w

m i a 11 s k i, Poczqtki Polski, t. V, Warszawa 1973, s. 309, przyp. 997. 
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szczeniu, ze jak gdyby rekompensatq na ksi�stwo saskie, wyplaconq przez 
Konrada III w imi� pokoju w Rzeszy, bylo uznanie przez krola umowy 
istnieja,cej pomiE;dzy margrabia, a Przybyslawem-Henrykiem w kwestii 
nastE;pstwa w Brandenburgu. Umowa ta bowiem w zasadzie nikomu 
(poza bezposrednio zainteresowanymi stronam.i) . nie odpowiadala: ani 
widocznie samym Stodoranom, skoro trzeba bylo po kryjomu jq reali
zowaa w r. 1150, ani oczywiscie Polakom, ani poczqtkowo Konrado
wi III, kt6ry na Stodorani� patrzyl w kategoriach interesu wladzy 
zwierzchniej, a nie poprzez interes margrabiego Albrechta. Wyniesienie 
Przybyslawa do godnosci kr6lewskiej mialoby satysfakcjonowac i Al
brechta, czuja,cego si� juz nast�pcq wladcy stodoranskiego; ,,kr6lestwo 
brandenburskie" byloby godm1 rekompensata, za utracone ksi�stwo saskie. 
Wlasnie niepelnym ziszczeniern si� aspiracji Niedzwiedzia w 1157 r. 
(nie „kr6lestwo", lecz zwykla marchia, w dodatku bez kraju Sprewian 
i Jutrzyboku) tlumaczy Fritze wyrainy brak zainteresowania nowo zdo
byt<1 marchiq przez Albrechta Niedzwiedzia po r. 1157, eo - jak wia
domo - wywolalo nawet hipotezE;, iz nie sam Albrecht, lecz jego pier
w·orodny Otton I byl po r. 1157 prawnym margrabiq (R. Gaettens contra 
J. Schultze) 48

• 

Zdaniem K. Myslinskiego natomiast 49 Albrecht Niedzwiedz nie tio
siadal zadnych praw sukcesyjnych w Brandenburgu, a informacja Hen
ryka z Antwerpii o umowie z Przybyslawem, a takze o darowaniu przez 
tego ostatniego malemu Ottonowi Ziemi Suchej (Zauche}, s& tendencyjn& 
pr6bc! uzasadnienia zaboru Stodoranii przez Albrechta Niedzwiedzia ex 
post. Podobnie surowo os11dza si� wspomnianq tez� o inicjatywie Lo
tara III jako czystq dedukcyjn::i, pozbawiona, oparcia zr6dlowego. W kon
kluzji stwierdza Myslinski brak przekonywajqcych dowod6w za istnie
niem silniejszych wplyw6w niemieckich w Stodoranii przed. r. 1150, 
poniewaz zas z drugiej strony przynajmniej poprzez osobE; Jaksy (kt6ry, 
jak si� mialo wkr6tce okazac, mial zwolennik6w w Brandenburgu) do 
kraju Stodoran si�gac mogly wplywy polskie, nalezy - zdaniem My
slinskiego - liczyc siq raczej z r6wnowazeniem si� wplyw6w polskich 
i niemieckich na dworze w Brennie-Brandenburgu. 

4. La t a 11 4 7 - 11 5 7. Sens udzialu Albrechta Niedzwiedzia
w -,vyprawie przeciw Slowianom polabskim w 1147 r. nie budzi raczej 
wqtpliwosci: ewidentne jest jego antywelfickie ostrze, skierowane prze
ciw konkretnemu niebezpieczenstwu opanowania przez Henryka Lwa 
obszar6w Pomorza Zaodrzanskiego (Vorpommern). Czy margrabia dzialal 

�8 R. Ga et t e n s, Otto I., nicht Albrecht der Bär, 1157-1170 Markgraf von

Brandenbnrg (Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 10, 1953, s. 71-

95); J. Schult z e, Der Wenclenkreuzzug 1147 und die Adelsherrschaften in Prig

nitz und Rhingebiet (Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, 

2, 1953, aneks: Albrecht der Bär bis 1170 Markgraf von Brandenburg, s. 121-124) . 

. ig Mys l ins k i, Slowiaiiska Brenna-Brandenb·urg ... , s. 96-98. 
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v: porozumieniu z ksiqzGtami polskimi, kt6rym r6wniez musialo zalezec 
na · utrzymaniu Z\Vierzchnictwa nad Pomorzem, nie respektowanego 
wprawdzie ostatnio przez strnn� pomorsk.:;, ale ktore w wypadku po
wodzenia ksi�cia saskiego moglo ulec zupelnemu zanikni�ciu? Spra\va 
jest juz mniej oczywista. Wprawdzie zainteresowanie strony polskiej 
kontaktami z panami niemieckimi w latach poprzedzajqcych r. 1147 nie 
ulega WcJctpliwosci (1141 r. - pobyt na dworze polskim Ottona von 
Stuzzelingen i pozostalych zakonnik6w z Zwiefalten, 1144 r. - wizyta 
Piotra Wloslo\\'iCa w Magdeburgu), brak jednak podstaw, by wizyty te 
\\' jakikolwiek spos6b l<!czyc z planami politycznymi wladcy lVIarchii 
Polnocnej. 

Jezeli chodzi o udzial polski w wyprawie 1147 r., nauka polska zde
cydowanie odeszla od dawniejszych poglqd6w, negatyvmie oceniajqcych 
udzial Mieszka III w tej akcji jako „zdrad� intcresöw slowianskich" 
i .,kolaboracj� z ksic.izGtami niemieckimi", koliduj,1cc1 z .zywotnymi inte
resami Polski. Zdaniem Benedykta Zientary 30

, decyclujqcym motywem 
akcji polskiej byla che;c zmuszenia Racibora pomorskiego do ponow1wgo 
uzn3nia polskiego zwierzchnictwa lennego. Ten cel w konkretnej sytuacj i 
1147 r. m6gl, choc nie musial, byc realizowany w przymierzu z Albrech
ten Niedzwi�dziem. J ednak K. Myslinski zakwestionowal ostatnio Po
morze jako cel wyprawy wojsk Mieszka III, dowodz<1c, ze oddzialy pol
skie operowaly jedynie na obszarze dorzecza Haweli i Sprewy, nie do
cierajqc w og6le na Pomorze 51

• Istotnie, analiza skqpych zresztq danych 
zr6dlowych zdaje si� domysl o braku oddzia16w polskich nad doln�1 
Odr.1 popicrac, a przyj�cie tej tezy kaze naturalnie odrzucic moi.Jiwosc 
wspüldziaiania Albrechta z Polakami w 1147 r., jako ze interesy mar
grr.biego i Polak6w nad Hawel4 i Sprewc1 nie mogly nie byc sprzeczne. 
Jakoz tez zdaniem Myslinskiego wyprawa 1147 r. przyniosla wzmocnie
nie czy utrwalenie wplyw6w polskich zar6wno w kraju Sprewian, jak 
i wsröd Stodoran. 

W tym stanie rzeczy zrozumialy jest niepoköj Albrechta i sbvupli
,vosc, z jakq on i inni panowie wschodniosascy. nazajutrz niemal po 
wyprawie 1147 r., ,v srodku zimy (styczeri 1H8 r.) pospieszyli do clale
k:ej Kruszwicy na rokowania z ksic1z�tami polskimi. Co jednak osi,ig
ni�to w Kruszwicy poza koligacjq matrymonialncJc porni�dzy Pi:1stami 
n ,',;;ka1'H.:zykami? Na og6l przyjmuje si�, ze w Kruszwicy dt)kumtth) 
podzialu stref wplywow na Pomorzu Zachodnim (Alb1·echt mia1by zn:
zygnowac z ziem nad Pianq) i nad Hawelq, jak r6wniez uzyskano zgodc; 
strony polskiej na nast�psiwo Albrechta w Brandenbu1·gu. Poniewaz 

:;., B. z i e n t a r a, Sto:;unki rolit!jCZne Pomorzct Zachoclnicgo z Polskq w dru.

giej polowit• Xll w. (Przcgla,.cl Hi' toryt::my, 61, 1970, s. 543 n.). 
01 K. l\lI y s l i 11 s k i, SJJraicc! uclzinla Polski w niemieckiej wyprawie n.a Slo

tric: n J;olabskich (Ars historica. Pracc z dziejow po\vszcclmyt: 11 i Polski, Poznaü 

l 976, s. 357-376). 

3 - Sob6Urn l/U4 
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zr6dla zawodzq calkowicie, poglqd taki nie da sie: ani obalic, ani obronic; 
podobnie jak i przeciwstawny poglqd Mysliri.skiego, iz Albrecht w Kru
szwicy nie w zasadzie nie osiqgmil, poza synowq. W kazdym razie drugi 
z :tych poglqd6w ma na swoje poparcie stanowisko Polski ·po r. 1150, 
kiedy to Polacy czynnie wspomagali Jaks� w zdobywaniu, a potem obro
nie Brandenburga. Oczywiscie, nie wiemy, jacy to byli Polacy i nie 
mozna wykluczyc, ze chodzilo o prywatne przedsi�wzi�cie, nie sankcjo
nowane wola. ksi�cia-princepsa. Mozliwe takze, jak przypuszcza Fritze 5\ 

ze w latach 1148-1150 w stanowisku ksiq.zc1,t polskich w kwestii bran
denburskiej nashipila zmiana; byc moze okolicznosci zaw!adniqcia Bl'an
denburgiem przez · Albrechta nie odpowiadaly warunkom ustalonym 
w Kruszwicy. Pomit;dzy margrabic1 a Polskq, popierajc1ca. Jaks(;, doszlo 
do powaznego kryzysu. Czy sladem animozji pomie,dzy Albrechtem a ju
niorami polskimi nie jest ewentualne (choc na Wqtlej poszlace zr6dlom?j 
aparte i odrzucone przez najwybiiniejsze autorytety polskie z Oswaldcm 
Balzerem i Kazimierzem Jasiri.skim na czele) malzeri.stwo nie znanej 
z imienia c6rki Albrechta Niedzwiedzia z Wladyslawem II, zawarte we
dlug Wincentego z Pragi w r. 1155? 53 (nawiasem zauwazmy, ze przck(l
nanie o wiarygodnosci tej spornej informacj i zbyt silnie zakorzcnilo 
siE;l w nauce niemieckiej od czas6w Otto von Heinemanna 5'1). 

Trudno Wqtpic, ze wyprawa Fryderyka I na Polsk� w 1157 r. miala 
takze na celu poparcie sprawy Albrechta Niedzwiedzia w Brandenburgu. 
W sumie znaczenie wydarzer'i r. 1157 w dziejach ksztaltowania si� Mär
chii Brandenburskiej zgodnie jest podnoszone w nauce. Dla Branden
burgii byl to niewqtpliwie rok przelomowy, a okreslenie „das Wunder 
an der Havel" (Fritze 55) zawiera wiele slusznosci, skoro Albrechtowi 
udalo si�, na przek6r wszelkim trudnosciom z tak wielu stron, stworzyc 
wladztwo brandenburskie, aczkolwiek - jak widzielismy - nie w ta
kim ksztalcie i nie w takich rozmiarach, jak planowal. Kto wie, czy 
ten wlasnie aspekt glosnej wyprawy Barbarossy nie byl w gruncie rzeczy 
najwazniejszy, skoro praktyczne rezultatr jego spektakularnego sukcesu 
w samej Polsee mialy si� okazac w duzym stopniu pozorne. 

5. Po r o k  u f 1 5 7. Pytanie, dlaczego Albrecht po r. 1157 nie
skierowal ekspansji od razu na p6lnocny wsch6d, przeciw ziemiom po
morskim, do kt6rych przeciez juz jako wladca Marchii P6lnocnej mial 

52 Fritze.
sa O. Ba 1 z er, Genealogia Piast6w, Krakow 1895, s. 131 nn.; K. Bi e da, 

W sprawie drugiej fony wiadysluwa II Wygnanca (Slqski Kwart. Hist. Sob6tka, 
23, 1968, s. 106-110), rec.: K. Jasinski, ,,Studia Zr6dloznawcze", 14, 1969, s. 229-
232; K. Jas i 11 s k i, Rodowod Piastow slqskich, t. I, Wroclaw 1973, s. 41, 44. 

H 0. von Heine man n, Albrecht der Bär, Darmstadt 1864, ·S. 283; H. Kr ab
b o, G. Winter, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischen 

Hause, wyd. 12, Berlin-Dahlem 1955, tabl. 1. 
s5 Fritze. 
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okreslone prawa, pr6buje Fritze wyjasnic wzgl�dem na interesy pol
skie, kt6rych w danym momencie margrabia nie chcial naruszac "6

• 

Wiadomo jednak, ze wlasnie po r. 1157 zanikajq (pomijajqc koniunktu
ralne zblizenie w 1177 r.) slady uznawania polskiego zwierzchnict \\·a 
przez Gryfitow. Moze wi�c nie tyle wzglqd na interesy polskie, ile nie
korzystna i bez tego koniunktura polityczna, odci�ci-e Marchii Brandcn
burskiej na wschodzie przez Pomorze, posiadlosci Jaksy, Wettynöw 
i arcybiskupstwa magdeburskiego, byly wystarczaj<1c,t przyczyrni malej 
ekspansywno.sci po r. 1157. Koniecznosc umocnienia si<:; w Brandenburgu 
oraz ujednolicenia roznych terytoriöw Marchii absorbowala zape\\"nc 
Albrechta i jego nast�pc�. w tym tez kontekscie mozna rozpaÜ'y\1:ac 
przypuszczenie Fritzego o opuszczeniu czy wygnaniu szlachty slowian
skiej z Brandenburgii. 

Dopiero w polowie XIII w. udalo si� Askanczykom opanowac calc 
terytorium Sprcwian 5i. Tym samym zostaly stworzone warunld do
efektywncj ekspansji ku Oclrze i poza ni<1. Dopicrn od tego mornen 1 u 
Marchia Brandcnburska stala siG istotnie waznym czynnikiem politycz
nym w tej czGsci Europy. Milczenie wi�c polskich zrodel o wcze:;111eJ
szych dziejach Marchii takze z tego punktu widzcnia stajc si� zro;,;u
miale. 

POLEN UND DIE ANFÄNGE DER !HARK BRANDENBURG 

Der Artikel besteht aus drei Teilen. Tm ersten, einleitenden, \\·�1rctcn einige 

Meinungen m,gdührt, die zur Rnllc der :Mark Br,rndenburg in der Ge;;chc:hte 
Yolell� i!ll l° tJk:1 Li l:r Aufl<läru1:r,�:.:cil forrnulicrt V/l:rii,.:11, \",ubd auc}1 LLLlf liit: 
Lebendigkeit und gieichzeitig eine gc,vis�e Einseitigkeit des Intereises de1· :::·ii
zeitlichen polnischen \Visscnschaft a11 der Geschichte der 1\iark hing,!,vic,en ,•:urde. 
Der zweite Teil bc�pricht die wc-11igen Informntioncn übc1· die F1tihge;;c:1ichtc 
der l\Iark im �-:chrifttum des polni,chen Mittelalters, wobei die geringe In:!::11·::::1-

tion vor d,m, p„1!:i::ch-brandenburgischen Zusammenstoss um das Lcbuser Land 
in der l\1ilk des 13. Jahrhunderts unh•rstrichen wurde. Die polnischen ChronikL'll 

und manche fremde Quellen bewahrten das Andenken ,·"n den sich übcrschnei

de::den polnischen und deutschen Interessen an der iViittelelbc und H,ivcl �c:1,)n 

aP.1 Ende de,: 10 . .Jahrhunderts und in der Mitte des 12. Jahrhunderts, wobei ,\,:l'r

ding5 die polnischen Quellen nur ferne und teilweise legendäre Ec::1cn dic�cr 
Ereignisse pnlhalten (Grosspolnisclic Chronik, Dlugosz). Im dritten Teil \,_·u;·clc 

der Versuch einer Zusammenstellung der Standpunkte der polnischen und dc,1l

schen Wissenschaft in den mit den Anfängen der Mark Brandenburg zusammen

hängen Fragen unternommen, wobei auf diesem Gebiet besondere Beachlung 
dem Problem der Herrschaft Jaxas von Köpenick, der Forderungen Albrechts des 
Bärn auf Brandenburg, den Fo_lgen des Kreuzzugs von 1147 und den politischen

Konsequenzen des Treffens in Kruszwica im Januar 1148 geschenkt wurde. 

68 Fritze.
s1 Por. studium Fritzego wymienione w przyp. 45.




