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ZOFIA WANIEK-KUCHARSKA 

POWIĄZANIA GENEALOGICZNE SLĄSKO-ASKAŃSKIE 

W XIII I XIV WIEKU 

W XIII i XIV w. Brandenburgia rozwijała ekspansję na ziemie polskie 
w czterech kierunkach 1

: 1. na Pomorze Zachodnie, 2. na Pomorze Gdań
skie, 3. na północno-zachodnie tereny Wielkopolski, 4. częściowo w kie
runku Śląska. 

W szczególnie trudnej sytuacji znalazł się Dolny Śląsk, podzielony • 
między trzech synów Henryka Pobożnego: Bolesława Łysego-Rogatkę, 
księcia legnickiego, Henryka III wrocławskiego i Konrada głogowskiego 2. 

Między książętami toczyły się ciągłe walki, które doprowadziły do ko
nieczności szukania pomocy u sąsiadów i do coraz większego rozdrobnie
nia. Znane są kontakty Bolesława Rogatki z margrabiami brandenburski
mi, o czym świadczy fakt zawarcia związku małżeńskiego przez Bolka, 
syna Bolesława II Rogatki, z Beatryczą, córką Ottona V Długiego, mar

grabiego brandenburskiego. 

B o 1 k o I, k s i ą ż ę ś w i d n i c k o - j a w o r s k i 
Bolesław I, używający zdrobniałej formy imienia Bolko, był synem 

Bolesława II Łysego-Rogatki i Jadwigi, córki Henryka I, hrabiego An
haltu s. Nie wiemy, kiedy przyszedł na świat. K. Jasiński w sposób prze
konywający wykazał, że Bolko mógł urodzić się między 1252 a 1256 r.' 

Przed zawarciem związku małżeńskiego z Beatryczą brandenburską 
Bolko był zaręczony z Gertrudą, córką Dytryka z Miśni i Heleny bran-

i A. C z  a c h  a r  o w sk i, Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię

w latach 1319-1373 (RTNT, 73, 1968, z. 2); Historia Polski, Warszawa 1960, t. I,

cz. I, s. 402. 

2 Historia Polski, s. 402-403. 

' Genealogia s. Hedwigis (MPH, t. IV, s. 648): ,.Bolko, secundus filius ducis 

Bolezlai, dux Slesie et dominus de Vurstenberg fuit"; por. także: K. Ja s i ń ski, 

Rodowód Piastów Sląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 148; W. D w o r  z a c  z ek, Genea
logia, Warszawa 1959, tabl. 5; H. G r  o t  e f  e n d, Zur Genealogie und Geschichte 

der Breslauer Piasten (Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft fur vaterlandi

scher Cultur, Wrocław 1873, s. 85); K. W u t  k e, Stamm- und Ubersichtstafeln der 

schlesischen Fii.rsten, Wrocław 1911, tabl. I, s. II. 

' J a s  i ń s k i, Rodowód, t. I, s. 149, 151. 

1 - Sobótka 1977, z. 4 
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denburskiej. Małżeństwo to nie doszło do skutku i Gertruda została za

konnicą w klasztorze w Weissenfels 5. Bolko zmarł 9 XI 1301 r. 6 i został 

pochowany w klasztorze w Krzeszowie 1.

B e a t r y c z a  b r a n d e n b u r s k a

Pierwszym dzieckiem Ottona V Długiego, margrabiego branden

burskiego, i Judyty z Henneberga była Beatrycza s. Imię otrzymała za

pewne po babce, Beatryczy czeskiej, i pod nim występuje we wszystkich 

przekazach źródłowych. 

Jako najstarsza córka Ottona V Beatrycza urodziła się najwcześniej 

w 1269 r., tj. w rok po ślubie jej rodziców, który odbył się w paździer

niku 1268 r. 9 Koniec 1269 r. jako datę urodzenia Beatryczy podał 

H. Krabbo 10 i przyjął, że w chwili zaręczyn, tj. 29 IV 1279 r., Beatrycza

miała ukończone 9 lat. Podobne stanowisko zajął już wcześn1ej K. Wutke,

opowiadając się za 1270 r. jako datą urodzenia Beatryczy 11. Data za-

s Wzmianki o niedoszłym mariażu Bolka z Gertrudą znajdują odbicie w: 

v. Li n d n e r, Zur Geschichte Bolko I. v. Fi.i.rstenberg (Z eitschrift d. Vereins
• f. Geschichte Schlesiens - dalej cyt.: Z + GS - t. IX, 1868, s. 155); K. M a  1 e

e z y ń s k i, Polska, Austria, Czechy i Brandenburgia w latach 1278-1290 (Wieki
średnie, Warszawa 1962, s. 179); Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus

askanischem Hause, wyd. H. Krabbo i G. Winter, Leipzig 1910-1933, nr 1389 (dal.
cyt.: Regesten); G r  o t  ef e n d, Zur Genealogie, s. 86; O. Po s s  e, Die Wettiner.
Genealogie des Gesammthauses Wettin Ernestinischer und Albertinischer Linie, 

Leipzig - Berlin 1897, tabl. 4, nr 30, s. 56; W u t  k e, Stamm- und Ubersichtstafeln,

tabl. IV.
• Rocznik magistratu wrocławskiego (MPH, t. III, s. 684): Anno 1301 in vigi

lie sancti Martini episcopi obiit Bulcko dux Slezie"; Annalista Silesiacus und series 

episcopum Wratislaviensium vom J. 1382, ed. A. Kufiler (ZfGS, t. I, 1875, s. 210, 
220); Codex diplomaticus Brandenburgensis (cyt. dal.: CDB), wyd. Riedel, Berlin 
1844-1868, t. I, cz. II, s. 269; Rocznik grysowski mniejszy (MPH, t. III, s. 698); 
Rocznik grysowski większy (MPH, t. III, s. 697 - MG H Ss, t. XIX, s. 542); 
Rocznik wrocławski dawny (MPH, t. III, s. 684); Rocznik wrocławski większy 

(MPH, t. III, s. 68.9); Necrologium des Stifts Kamenz, ed. W. Wattenbach (ZfGS, 
t. IV, 1862, s. 333); Necrologium des Stifts Heinrichau (tamże, s. 300); por. także:
D w o r  z a c  z e k, Genealogia, tabl. 5; H. G r  o t  ef e n d, Stammtafeln der schlesis

chen Fii.rsten bis zum Jahre 1740, Wrocław 1875, s. 34, tabl. II; Ja s ińs k i, Rodo
wód, t. I, s. 149-150.

1 Kronika książąt polskich (MPH, t. III, s. "li09): ,.dictus dux monasterium in 
Grisow .... ex devocione fundavit et defunctus ibidem sepultus est"; por także: 
G r  o t  ef e n d, Zur Genealogie, s. 85; Ja s i  ń s k i, Rodowód, t. I, s. 149-150. 

s Chronica Marchionum Brandenburgensium, ed. G. Sello (Forschungen zur 
brandenburgischen und preussischen Geschichte, t. I, 1887, s. 127 - cyt. dal.: Chron. 

March. Brand.); Pu ł k  a w a, Bohmische Chronik, ed. Riedel (CDB, t. II, cz. IV, s. 14, 
15); Regesten, nr 1711. 

� Chron. March. Brand., s. 127; Regesten, nr 992. 
10 Regesten, nr 1633. Z przytoczonego regestu wynika, że najstarsza córka 

Ottona V, Beatrycza, w chwili zaręczyn, tj. 29 IV 1279 r., miała ukończonych 9 lat 
i stąd wniosek H. Krabbo, że Beatrycza musiała urodzić się pod koniec 1269 r. 

u Jako uzasadnienie swoich poglądów K. Wutke podał argumenty natury 
biologic.znej, które są przekonywające - por. K. Wutke, Die Vermahlung Bolkos I. 
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ręczyn i ślubu Beatryczy, który odbył się w pięć lat po zaręczynach, 
wskazuje na fakt, że w chwili zaręczyn Beatrycza nie osiągnęła jeszcze 
wieku odpowiedniego do małżeństwa. Jak już wcześniej nadmieniłam, 
mogła ona przyjść na świat najwcześniej w 1269 r. Termin ad quem jej 
urodzenia wyznacza, moim zdaniem, 1272 r., wstępując bowiem w związki 
małżeńskie 4 X 1284 r. Beatrycza powinna mieć ukończone 12 lat. 

Beatrycza została żoną Bolka, księcia śląskiego, świdnicko-jaworskie
go 12. Na kilka lat przed zawarciem związku małżeńskiego przez Bolka 
i Beatryczę odbyły się 19 IV 1279 r. w Szpandawie ich zaręczyny 1s. Wy
dawca Chronica principum Saxoniae ampliata O. Holder-Egger prze
kazał wiadomość, że zaręczyny miały miejsce w 1289 r. 14 Data zaręczyn 
wywołała szeroką dyskusję wśród historyków. Kilku badaczy przyjęło 
1289 r. za prawdopodobną datę tego wydarzenia 1s. Dokładnym ustaleniem 
daty rocznej zaręczyn Bolka i Beatryczy zajął się K. Wutke, biorąc pod 
uwagę argumenty natury biologicznej i pomyłkę paleograficzną. Wutke 
ustalił, że Bolko i Beatrycza zaręczyli się 19 IV 1279 r. 16 Swiadczy o tym 
chociażby dyspensa wydana przez biskupa wrocławskiego Tomasza II 
w 1285 r., z której jasno wynika, że w chwili jej udzielania związek mał
żeński był już zawarty 17_ Ponadto, zdaniem Wutkego, O. Holder-Egger 
wydając Chronica principum Saxoniae ampliata źle odcyfrował zapis 
roczny MCCLXXIX, umieszczając MCCLXXXIX, i tak powstało główne 
źródło nieporozumień 1s. 

Slub Bolka. i Beatryczy odbył się dopiero w pięć lat po zaręczynach, 

von Schweidnitz-Jauer mit Beatrix von Brandenburg (1284) (ZfGS, t. XLV, 1911, 

s. 263).
12 Chron. March. Brand., s. 127: , ,Beatricem, quam Bolko du.x Polonie uxorem

. accepit"; Genealogia s. Hedwigis, s. 64: ,, Bolko, secundus filius ducis Bolezlai, dux 

Slesie et dominus de Vurstenberch fuit, habens conjugem Beatricem, filiam Ottonis 

longi marchionis Brandenburgensis". 
1s Chronica principum Saxoniae ampliata (MGH Ss, t. XXX, s. 31). Na temat 

małżeństwa Bolka i Beatryczy pisze K. Maleczyński w cyt. artykule Polska, Austria. 
Czechy i Brandenburgia. w latach 1278-1290, lś. 196-197. Przyjmuje on że małżeń

stwo to miało zakończyć długotrwały spór o wpływy w Czechach między Przemy

ślidami, Habsburgami i Askańczykami. 

14 Chronica principum Saxoniae ampliata, s. 31, pod rokiem 1289 podaje: ,,cui 

Beatrix, filia Ottonis Magni, existens 4 annorum in Spandawe est desponsa anno 

domini MCCLXXXIX XIII. Kal. Maii". 
15 Gr o t  ef e n d, Stammtafeln, tabl. I, s. 12; G. Sello, por. Chron. March. 

Brand., s. 159, przyp. 59; Gr o t  ef e n d, Zur Genealogie, s. 85; W u t  k e, Stamm- und 

Vbersichtstafeln, tabl. IV. 
16 W u t  k e, Vber die Vermiihlung Bolkos I., s. 257-271. 
17 Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mitelalters, wyd. G. A, 

St e n  z e  1, Wrocław 1845, s. 185: ,,filia nobis viri marchionis de Brandenburch ma

trimonium contra.xisset et iidero conjuges non roodico tempore simul cohabittassent 

matrimonio consumato". 
1s W u t  k e, Ober die Vermiihlung, s. 260.
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tj. 4 X 1284 r. w Berlinie 19. W�adomość o tym fakcie z dokładną datą 
dzienną podaje Chronica principum Saxoniae ampliata 20. O. Holder-Egger 
chciał być w tym wypadku konsekwentny i przesunął datę ślubu o 10 lat 
później, podobnie jak datę zaręczyn, i dlatego z zapisu kroniki wynika, 
jakoby ślub odbył się 4 X 1294 r. Jest to jednak niemożliwe chociażby 
ze względu na wydaną w 1285 r. dyspensę, stwierdzającą pełną konsu
mację małżeńską. 

Ze względu na pokrewieństwo Bolka i Beatryczy w trzecim i czwar
tym stopniu: 

Przemysł Ottokar I, król czeski 

Wacław I, król czeski 

Beatrycza, ż. Ottona brandenburskiego 

Otton V brandenburski 

B e a t r y c z a

I 

Anna ż. Henryka II wrocławskiego 

Bolesław II Rogatka 

I 
B o l k o

konieczna była dyspensa papieska, której 18 V 1285 r. w imieniu pa
pieża Honoriusza IV udzielił biskup wrocławski Tomasz II 21. Od tej pory 
Beatrycza występuje wszędzie jako żona Bolka I, księcia świdnicko
-jaworskiego 22, a Bolko w dokumencie Ottona V określony jest jako: 
,,dilecte genere nostro inclito principe Polkone duci Slesie" 2s.

Według dawnych ustalei). genealogów ze związku małżeńskiego Bolka 
i Beatryczy pozostało 8 dzieci: Bolesław, Bernard, Henryk I, Judyta, 
Elżbieta, Bolesław (Bolko II)", Anna i Katarzyna 24

• K. Jasiński na pod
stawie niezaprzeczalnych dowodów źródłowych ustalił inną kolejność nie 
8, lecz 11 dzieci Bolka i Beatryczy: Judyta, Bolko, Bernard, Beatrycza, 

rn Datę 4 X 1284 r. przyjmują w swoich badaniach: H. K r  a b  b o, Regesten,
nr 1368, N 1173 n; W u t k  e, Vbei,a die Vermiihlung, s. 260; t e  n ż e, Vber die 
Geburtsdaten der Gebrii.dern Bernhard, Heinrich und Bolko (ZfGS, t. XLV, 1911, 
s. 27); D w o r a c z e k, Genealogia, tabl. 5; W. H o p  p e, Stammtafeln III; Ma 1 e
e z y ń s k i, op. cit. s. 197; Ja s ińs k i, Rodowód, t. I, s. 149-150.

20 Chronica principum Saxoniae ampliata, s. 31: Quam in matrimonium du.xit
MCCLXXXXIII !III. Nonas Octobr., Berlyn nupciis celebratis". 

21 Urkunden zur Geschichte, s. 185: ,,suborta postmodum opinione quod se 
linea consanquinitatis alique cóntigerent, ab utroque tandem latere gradibus compu
tatis compertum est, quod in remociori gradu quarta consanquinitatis linea se 
contigunt"; CDS, t. VII, s. 100, nr 2032; Regesten, nr 1379. 

22 Chron. March. Brand., s. 127; Genealogia s. Hedwigis, s. 648: ,,habens con
jugem Beatricem, filiam Ottonis longi marchionis Brandenburgensis". 

2s Regesten, nr 1385.
24 G r  o t  e f  e n d, Stammtafeln, tabl. I; t e  n ż e, Zur Genealogie, s. 85; W u t  k e

Stamm - und Ubersichtstafeln, tabl. III. 
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Henryk, Bolko II, Anna, Elżbieta, Małgorzata, Katarzyna i nie znany 
z imienia syn 25_ 

Po śmierci Bolka świdnicko-jaworskiego Beatrycza sprawowała rządy 
w księstwie świdnickim 2s. Między 20 IX 1308 r. a 16 VII 1311 r. doszło 
do zawarcia powtórnego związku małżeńskiego przez Beatryczę, miano
wicie z Władysławem, księciem kozielskim 27• Z 20 IX 1308 r. pochodzi 
dokument, wystawiony przez Beatryczę, określoną jako „Herzogin von 
Schlesien und Herrin von Fi.irstenberg" 2s. Tytulatura Beatryczy wy
raźnie wskazuje, że nie poślubiła ona jeszcze Władysława kozielskiego. 
Z pewnością jednak pobrali się przed 16 VII 1311 r., ponieważ w tym 
dniu młodzi synowie Bolka świdnicko-jaworskiego, książęta śląscy: Ber
nard, Henryk i Bolko, wystawili dokument, w którym tytułują swoją 
matkę księżną kozielską 29. 

Beatrycza zmarła po 10 IV 1312, ale przed 26 IV 1316 r. so Świadczy 
o tym dokument z datą 26 IV 1316 r. wystawiony przez Władysława,
księcia kozielskiego, z następującą wzmianką: ,,pro salute .. . necnon in
testamentum dilecte coniugis nostre Beatris felicis recordationis" 31. Nie
znamy miejsca jej wiecznego spoczynku.

W ł  a d y  s ł  a w, k s  i ą ż ę k o z i e 1 s k p2 

Władysław, książę kozielski, bytomski i toszecki, był synem 'Kazimie
rza II, księcia śląskiego, bytomskiego, kozielskiego na Głogówku, i Heleny. 
Po śmierci Beatryczy Władysław ożenił się powtórnie przed 6 IV 1328 r. 
z Lukardą, córką Przybysława meklemburskiego. Zmarł po 16 IV 1351 r. 

Dzięki małżeństwu Beatryczy brandenburskiej, córki Ottona V Dłu
giego z Bolkiem, księciem śląskim, świdnicko-jaworskim, Herman, brat 

2s Jasiński, Rodowód, t. II, tabl. II. 
20 W. S ob oc iński, Historia rządów opiekuńczych, s. 321; CDS, t. XVI, nr 

2709, 2771, 2831, 2869. 
27 H. Gr ot ef en d, Stammtafeln, tab. V; t e  n że, Zur Genealogie, s. 85;

W u t  k e, Stam m-und Ubersichtstafeln, tabl. VI; Jasiński, Rodowód, t. I, s. 149 , 

151. 
2s CDS, t. XVI, s. 128, nr 3012. 

29 Tamże, s. 19 6, nr 3213. 
30 Badacze: Gr ot ef en d, Stammtafeln, tabl. V; t e  n że, Zur Genealogie,

s. 85; W u t  k e, Stamm- und Vbersichtstafeln, tabl. VI; K. v. Is e ri bu r g, Stamm

tafeln zur Geschichte der europći.ischen Staaten, t. I, Marbur g 19 53, tabl. 59 ;

D w or z a c  z ek, Genealogia, tabl . 9 ,  podają tylko termin an quem śmierci Bea

tryczy, Jasiński, Rodowód, t. I, s. 149, 151, podaje terminy a quo i ad quem

śmierci Beatryczy.
31 CDS, t. II, s. 27, nr 32; t. XVII, s. nr 3573. 
12 Wszystkie dane geneal ogiczne oprac ow ałam na podsta wie następują c ej lite

ratury: W u t  k e, Stamm- und Vbersichtstafeln, tabl . VI; Gr ot ef en d, Stammta

feln, tabl . V; Is en bu r g, op .cit., t. I, tabl. 59 ; D w or z a c  z ek, Genealogia, 

tabl. 9. 
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Beatryczy, sprawował rządy opiekuńcze. nad małoletnimi dziećmi Bolka 
świdnickiego po jego śmierci 33. 

O dobrych stosunkach śląsko-brandenburskich świadczy także mał
żeństwo Henryka IV, księcia wrocławskiego, z następną córką Ottona V 
Długiego, Matyldą. W ten ·sposób -Henryk Probus zaskarbił sobie życzli
wość i pomoc potężnego margrabiego 3<1._ Małżeństwo Henryka Prawego 
z Matyldą, rodzoną siostrą żony Bolka świdnicko-jaworskiego, miało 
uchronić Śląsk od agresji czeskiej as. Już poprzednio w starciach Polaków 
z Tatarami Otton V Długi udzielił pomocy Henrykowi ss Probus chciał 
najpierw scalić rozproszone księstwa śląskie, a następnie pozostałe zie
mie polskie. W .tym właśnie celu zawarł przymierze z Brandenburgią 
i Czechami 37. 

H e n  r y k  I V P r  a w y, k s  i ą ż ę ś l  ą s k i  

Henryk IV był synem Henryka Białego i Judyty, córki Konrada ma
zowieckiego 38. Imię odziedziczył zapewne po ojcu, Henryku HI. W prze
kazach źródłowych występuje jako Henryk IV, zwany Probusem s9. Uro
dził się w 1257 lub 1258 r. 40 Zmarł 23 VI 1290 r. we Wrocławiu 41 i został 

33 Gr o t ef e n  d, Zur Genealogie, s. 105. 
34 R. Gr o d e  ck i, Historia Sląska od najdawniejszych czasów do r. 1400, Kra

ków 1933, t. I, s. 294; Słownik biograficzny historii powszechnej, Warszawa 1968, 
s. 169. 

35 Ma l e c z y_ński, op. cit., s. 198. 
36 Regesten, nr 1461; por. także: Gr o t  ef e n d, Zur Genealogie, s. 92; Ma 1 e

e z y ń ski, op. cit., s. 199; Polski słownik biograficzny, Warszawa 1960, t. IX, s. 407; 
B. U 1 a n o w ski, Vber die Zeit der Vermiihlung Heinrichs IV. mit Mechtiide von
Brandenburg (ZfGS, t. XVI, 1882, s. 110).

a1 Historia Polski, Warszawa 1960, cz. I, t. I, s. 419. 
38 Genealogia s. Hedwigis, s. 648: ,, Henricus ... habens coniugem Juditam ... 

de qua nati sunt Henricus et Hedwigis; por. także: Gr o t  ef e n d, Stammtafeln,
tabl. I, s. 3; t e  n ż e, Zur Genealogie, s. 42, 90; W u t  k e, Stamm- und Vbersicht-
stafeln, tabl. II; J a s i  ń s·k i, Rodowóą, t. I, s. 161. 

s9 Kronika polska (MPH, t. III, s. 653): ,,Henricus ... filium suum Henricum 
quartum ... "; Genealogia s. Hedwigis, s. 648: ,,du.x Henricus IV, dux probus"; CD S, 
t. VII, cz. 2, nr 1247, 1431.

40 Ustaleniem szczeg ółowej daty urodzenia Henryka zajął się J a s  iński, Rodo
wód, t. I, s. 161, 162, podsumowując doty chczasowy stan badań na ten temat. Por. 
także: Regesten, nr 1487; R. Gr o d e  ck i, Dzieje polityczne Sląska do r. 1290
(Historia śląska; t. I, Kraków 1933, s. 260, przy p. 1); E. Ma e t s c h k e, Wann wurde
Heinrich IV. von Breslau geboren? (ZfGS, t. LXVI, 1932, s. 64); Polski słownik
biograficzny, t. IX, 1960, s. 405-406; K. J a s iński, Uwagi o genealogii Piastów
śląskich w XIII w. (Studia źr ódłoznawcze, t. X, 1965, s. 145). 

41 Epitaphia ducum Silesiae (MGH Ss, t. XIX, s. 551) - Nagrobki książąt
śląskich (MPH, t. III, s. 712): ,,Anno Domini 1290 dux Henricus quartus probus 
uel largus dictus obiit in vigilia sancti Johannis baptistae"; Annales Cisterciensium
in Henrichow (MGH Ss, XIX, s. 545) - Rocznik cystersów henrykowskich (MPH, 
t. III, s. 702); Rocznik grysowski większy, s. 697 - Annales Grisovienses maiores
(MGH Ss, f. XIX, s. 541); Rocznik wrocławski większy, s. 688 - Annales Wratisla-
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pochowany w kolegiacie św. Krzyża we Wrocławiu, którą sam ufundo
wał 42.

Henryk IV zawierał dwukrotnie związek małżeński. Pierwszy raz oże
nił się z nie znaną z imienia córką Władysława opolskiego 43. Drugą 
żoną Henryka została Matylda, margrabianka brandenburska. 

Henryk IV zmarł nie pozostawiając po sobie potomstwa 44• 

M a t y l d a  b r a n d e n b u r s k a

Była drugą córką Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego, 
i Judyty z Hennebergu 45. Imię otrzymała zapewne po babce ojczystej, 
Matyldzie łużyckiej, żonie Albrechta II brandenburskiego. Takie samo 
imię nosiła także siostra Ottona V, Matylda - żona Barnima I po
morskiego. 

Jak wynika z przekazów źródłowych, Matylda była młodsza od 
Beatryczy. Świadczy o tym chociażby jej późniejsze zamążpójście. Skoro 
termin a quo urodzenia Beatryczy przypada na 1269 r., to Matylda mogła 
urodzić się najwcześniej w 1270 r. Na podstawie daty małżeństwa Ma
tyldy z Henrykiem wnioskuję, że urodzić się mogła najpóźniej w 1274-
1275 r. H. Grotefend 46 i K. Wutke 47 błędnie przyjęli datę 1269 jako rok 
urodzenia Matyldy, ponieważ wtedy przyszła na świat Beatrycza, żona 
Bolka świdnicko-jaworskiego. 

Mężem Matyldy został książę śląski Henryk IV, zwany Prawym is. 

Małżeństwo doszło do skutku prawdopodobnie w 1288 r. i9, chociaż kilku 
badaczy przyjmuje 1287 r. za datę ślubu Matyldy i Henryka 50_ 

vienses maiores (MGH s. t. XIX, s. 532); Rocznik magistratu wrocławskiego (MPH, 

t. III, s. 683); Rocznik wrocławski dawny, s. 683; Rocznik miechowski (MPH, t. II,

s. 883); Rocznik Sędziwoja (tamże, s. 879); Rocznik Traski (tamże, s. 852); Spominki

klarysek wrocławskich (tamże, t. III, s. 695); CDS, t. VII, s. 140, nr 2142; Monumenta
Lubensia, wyd. W. Wattenbach, Wrocław 1861, s. 18.

42 Annales Cisterciensium in Henrichow, s. 545 - Rocznik cystersów henrykow
skich, s. 702: ,,et sepultus est Wratislavie ad sanctam Crucem, quam ecclesiam 

ipse fundavit"; Epitaphia ducum Siiesiae, s. 551 - Nagrobki książąt śląskich, s. 712; 

CDS, t. VII, s. 140, nr 2142; Monumenta Lubensia, s. 108. 

J3 M a e  t s c.Jl k e, op. cit.,· s. 61 i n.; Gr o d e  c k  i, Dzieje polityczne Sląska, 
s. 286, prz yp. 2; Ja s ińs ki, Rodowód, t. I, s. 161, 163.

44 Genealogia s. Hedwigis, s. 648: ,,mortuus est absque liberis"; Epytaphia ducum
Slezie (MPH, t. III, s. 712): ,,decessit absque liberis". 

,s Chron. March. Brand., s. 127. 

a Gr o t  ef e n d, Stammtafeln, tabl. I; t e  n ż e, Zur Genealogie, s. 92. 

47 W u t  k e, Stamm- und Vbersichtstafeln, tabl. III. 
48 Chron. March. Brand., s. 127: ,,Item Mechtildim, Henrici probo duci Wrati

slavie copulatam"; Genealogia s. Hedwigis, s. 648: ,, Henricus IV ... habuit coniugem 

dominam (Michildim) filiam Ottonis longi marchionis Brandenburgensis". 
4D Regesten, nr 1461; Ul a n o ws ki, op. cit., s. 105 i n.; Gr o d e  c k  i, Historia 

Sląska, s. 294. 
50 Dwo rza c z e k, Genealogia, tabl. 5; M a l e czyńs ki, op. cit., s. 198.



4_4_0 ___________ Z_o_fi_a_W_a_niek-Kuchan;ka 

Małżonkowie byli spokrewnieni w trzecim i czwartym stopniu: 
Przemysł Ottokar I, król czeski 

Anna, ż. Henryka I śląskiego 

Henryk II śląski 
I 

H e n r y k IV ś 1 ą s k i 

I 

Wacław I czeski 

Beatrycza, ż. Ottona III brandenburskiego 

Otton V brandenburski 

M a t y l d a  

Z 23 X 1288 r. pochodzi dyspensa papieska Mikołaja IV, z. której jasno 
wynika, że małżeństwo zostało zawarte już nieco wcześniej 51. 11 I 1288 r. 
Henryk IV wystawił dokument 52, w którym mówi o swojej żonie, nie 
znanej z imienia. Domyślamy się, że Matylda była tą nie znaną z imie
nia żoną, z czego wynikałoby, iż małżeństwo doszło do skutku przed 
11 I 1288 r. 

Nie jest znana data śmierci Matyldy. Literatura genealogiczna stwier
dza tylko, że Matylda zmarła po mężu, nie podaje jednak rocznej daty 
jej śmierci 53• Kronika margrabiów brandenburskich zawiera wiadomość, 
że Matylda po śmierci Henryka IV, księcia wrocławskiego, wróciła do 
Marchii Brandenburskiej, gdzie zmarła i została pochowana -w rodzinnej 
fundacji margrabiów brandenburskich - klasztorze cystersów w Lehni
nie 54. Termin ad quem śmierci Matyldy wyznaczył na podstawie doku
mentu Ottona V brandenburskiego K. Jasiński ss, ustalając, że Matylda 
zmarła przed 1 IV 1298 r., i tę datę przyjmujemy za wiarogodną. 

O dobrych stosunkach śląsko-brandenburskich świadczą także mał
żeństwa Ottona brandenburskiego z Jadwigą, córką Henryka V Grubego, 
księcia śląskiego, Matyldy z Henrykiem II Wiernym, .Katarzyny śląskiej 
z Janem V oraz nie zrealizowany związek Jana brandenburskiego z Eu
femią. 

51 CDB, t. I, cz. II, s. 190, nr 246: ,,cum eadem Mehtehildi matrimonium per 
uerba de presenti contraxit, carnali postmodO.m inter eos copvla susecuta. Quare 
iidem Dux et Mehtehildis nobis humiliter supplicarunt, ut cum a separatione 
huius matrimonii, si eam contingerent fieri suscitari possent prefate inimicite per 
contractum ipsius matrimonii, iam sopite prouidere ipsis in hac parte de dispensa
tionis beneficio dignaremur"; CDS, t. VII, s. 121, nr 2090. 

51 CDS, t. VII, s. 108, nr 2054; Regesten, nr 1448, 1449. 
58 Regesten, nr 1487; Gr o t  e f  e n d, Stammtafeln, s. 3, tabl. I; t e  n że, Zur

Genealogie, s. 92; W u t k e, Stamm- und V bersichtstatein, tabl. III.
54 Chron. March. Brand., s. 127: ,,post cuius mortem Mechthildis mansit vidua et 

devote deo serviens tandem moritur et in dieto Lenynensi monasterio sepelitur". 
" Ja s ińs k i, Rodowód, t. I, s. 161, 163. 
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J a d w i g a, k s i ę ż n i c z k a ś 1 ą s k a 

Jadwiga była córką Henryka V Brzuchatego, księcia jaworskiego, 
legnickiego, wrocławskiego, i Elżbiety, córki Bolesława Pobożnego, księ
cia kaliskiego 56. Nosiła imię często nadawane księżniczkom śląskim. 

Żródła nie �apisały daty urodzenia Jadwigi. Genealodzy śląscy przy
puszczają, że urodziła się ona w 1286 r. 57 Datę tę prostuje K. Jasiński, 
wyjaśniając początkowo, że Jadwiga mogła urodzić się między 1279 
a 1282 r. ss Po przeprowadzeniu szczegółowszych badań Jasiński ustala 
1277 r. jako termin a quo urodzin Jadwigi. Termin ad quem stanowi 
1282 r. s9 Najwcześniejszą datę urodzenia Jadwigi wyznacza data zawarcia 
małżeństwa przez jej rodziców, tj. 1277 r., a najpóźniejszy termin uro
dzenia - 1282 r., ponieważ w 1294 lub 1295 r. Jadwiga została żoną 
Ottona brandenburskiego so. 

Jadwiga śląska wyszła za Ottona, margrabiego brandenburskiego. 
Nie znamy terminu a quo zawarcia tego małżeństwa. Z zapisów kroniki 
dowiadujemy się, że Otton zmarł wkrótce po ślubie 61. Małżeństwo Jadwi
gi i Ottona było krótkotrwałe, o czym świadczy chociażby stwierdzeni'e 
kronikarza „post hoc non diu moritur" 62, i mogło być zawarte tuż przed 
śmiercią Ottona. Z tego faktu wynika, że 1295 r. może stanowić termin 
ad quem zawarcia tego związku. Z powodu braku źródeł nie można 
ustalić terminu a quo ślubu Jadwigi i Ottona. 

W kilka lat po śmierci męża Jad wiga wróciła na Śląsk, wstąpiła do 
zakonu klarysek wrocławskich i została zakonnicą. Wiadomość tę podaje 
Genealogia św. Jadwigi 63, która została spisana w 1300 r., co z kolei 
świadczy o tym, że Jadwiga wstąpiła do zakonu przed 1300 r. Zmarła po 

3 II 1343 r. Taką datę śmierci ustalili H. Grotefend 64, K. Wutke 65 

i K. v. Isenburg 66. Badacze oparli się na dokumencie z datacją 3 lI 1343 r., 
w którym Jadwiga występuje jeszcze jako osoba żyjąca 61. K. Jasiński 

56 Genealogia s. Hedwigis, s. 647, 654; por. t a k że: Gr o t  ef e n d, Stammta
feln, tabl. I; te n że, Zur Genealogie, s. 104; W u t  k e, Stamm- und Vbersichtstafeln, 
tabl. II; D w o r  z a c  z e k, Genealogia, tabl. 6. 

57 Gr o t  ef e n d, Stammtafeln, tabl. I; te n że, Zur Genealogie, s. 104; W u t  k e,
Stamm- und Vberstch�afeln, tabl. II. 

5a Jas i ń s k i ,  Uwagi o genealogii Piastów śląskich, s. 144.
59 J a s i ń s k i ,  Rodo'wód, t. I, s. 164-165. 
60 Tamże, s. 164. 
61 Chr�n. March. Brand., s. 127: ,,Otokonem, qui Hen ri ci duci Wratislavie fi li am

uxorem du.xerat, et post hoc n on di u mori tur et i n  Len ynensi mon asteri o s�peli tur". 
02 Tamże, s. 127. 

• 

63 Genealogia s. Hedwigis, s. 647: ,,Hedwi gim, que n upserat marchi on i Bran-
den burgensi , quo mortuo i n travi t Wratislavie ordi nem san ctae Clare". 

64 Gr o t  ef e n d, Stammtafeln, tabl. I; te n że, Zur Genealogie, s. 104. 
os W u t  k e, Stamm- und Vbersichtstafeln, tabl. II. 
Go I s e n  b u r g ,  op. cit., t. I, tabl. 191. 
67 Badacze oparli się n a  Cop. S. Clarae, zn ajdują cym się n ieg dyś w Archiwum

Państwowym we Wrocławi u. 

J 
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udowadnia, że Jadwiga po raz ostatni występuje w źródłach 22 III 1343 r. 
i mogła umrzeć w najbliższych latach po tej dacie, ale przed 6 XII 
1347 r. es I te daty przyjmujemy za wiarogodne. 

Jadwiga została pochowana zapewne w klasztorze klarysek we Wro-
cławiu, w którym przebywała po śmierci Ottona. 

Jadwiga i Otton nie mieli potomstwa. 
O t t o n  b r a n d e n b u r s k i 
Jak wynika z przekazów kronikarskich, Otton był_ najstarszym synem 

Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego, i Judyty henneber
skiej 69. Imię odziedziczył niewątpliwie po swoim ojcu, Ottonie V Długim. 
/ Otton był prawdopodobnie młodszy od swych sióstr, Beatryczy i Ma

tyldy, a może nawet i ·od Kunegundy, stąd termin a quo jego urodzenia 
może stanowić 1272 r. Zawierając związek· małżeński z Jadwigą śląską 
Otton powinien mieć przynajmniej 15 lat, urodziłby się zatem najpóźniej 
w 1280 r. 

Zmarł on po 13 IX 1295 r. Po raz ostatni jako osoba żyjąca występuje 
13 IX 1295 r. w dokumencie Ottona V Długiego 10. Od tej pory w do
kumentach Ottona V wymieniany jest tylko jego syn Herman. Bliższe 
określenie daty śmierci Ottona nie jest możliwe i dlatego przyjmuje, że 
Otton zmarł po 13 IX 1295 r. 

Z przekazów źródłowych jedynie Kronika margrabiów brandenbur

skich zanotowała wiadomość o śmierci Ottona, ale nie podała daty 71• Po
chowany został w rodzinnej fundacji - klasztorze ·cystersów w Leh
ninie 12. 

Otton nie odegrał większej roli w dziejach Marchii Brandenburskiej 
i jego małżeństwo z Jadwigą miało być tylko umocnieniem więzów bran
den bursko-śląskich. 

Historia dziejów śląsko-askańskich zanotowała jeden nie zrealizowany 
mariaż: Ja'ha brandenburskiego z Eufemią śląską. Nie wiemy, dlaczego 
nie doszedł do skutku. Być może, _że zadecydowały w tym wypadku wy
darzenia polityczne lub sprawy natury biologicznej, np.: niepełnoletniość 
Eufemii. 

" 

Eu f e m i a  ś l ą s k a
Eufemia była córką Henryka V Grubego, księcia jaworskiego, legnic

kiego i wrocławskiego, oraz Elżbiety, córki Bolesława Pobożnego, księcia 
kaliskiego. Urodziła się prawdopodobnie między 1278 a 1291 r. 13 

os Ja s ińs k i, Rodowód, t. I, s. 164, 165. 
6P Chron. March. Brand., s. 127: ,,Porro Otto Longus . . . genuit tres filios 

videlicet Otokonem". 
70 CDB, t. X, cz. I, s. 220, nr 81; tamże, t. VII, nr 339; Regesten, nr 1636, 1637. 
11 Chron. March. Brand., s. 127: ,,Otokonem, qui Henrici duci Wratislavie 

filiam uxorem du.xerat, et post hoc non diu moritur". 
72 Tamże, s. 127: ,,et in Lenynensi monasterio sepelitur"; Regesten, nr 1634, 

1635. 
1a Ja s iński, Rodowód, t. I, s. 165-167; D w o r  z a c  z· e k, Geneaiogia, tabl. 6. 

' 

J 
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Eufemia była zaręczona z Janem �brandenburskim. Ze względu na po
krewieństwo w czwartym stopniu: 

Przemysł Ottokar I, król czeski 
I 

Anna, ż. Henryka Pobożnego Wacław I, król czeski 
I I 

Bolesław Rogatka 
I 

Beatrycza, ż. Ottona III brandenburskiego 

Henryk V 
I 

Eu f e m i a  

I 

Albrecht III brandenburski 
I 

Ja n 

konieczna była dyspensa papieska, której 5 I 1292 r. udzielił papież Mi
kołaj IV 74. Nie mamy jednak dokumentowego potwierdzenia zawarcia 
tego związku. Genealogia św. Jadwigi zanotowała tylko małżeństwo Eu
femii z Ottonem karynckim 75. Historycy są zdania, że w ogóle nie doszło 
do ślubu Eufemii i Janą 76. 

Przypuszczalnie w 1300 r. Eufemia wyszła za Ottona II, księcia 
Karyntii, Tyrolu i Gorycji. Z tego związku pozostały 4 córki 77• 

Zmarła 4 IV 1347 r. i została pochowana w klasztorze klarysek w Me
ranie 78• 

J a n b r a n d e n b u r ·s k i 

Drugi z kolei syn Albrechta III i Matyldy duńskiej miał na imię 
Jan 79. W źródłach nazywano go często zdrobniale Henning so. Jako 
młodszy syn Albrechta Jan mógł urodzić się najwcześniej w 1271 r. 
Sądząc po wydanej w 1292 r. dyspensie papieskiej, Jan mógł w tym 
roku osiągnąć już wiek umożliwiający zawarcie związku małżeńskiego. 
Mógł zatem urodzić się najpóźniej około 1277 r. 

Nie znamy też dokładnej daty śmierci Jana. Z 25 XI 1299 r. pochodzi 
dokument, w którym Jan wspomniany jest jako osoba zmarła s1. Data 

7' CDB t. I, cz. II, s. 201, nr 257: ,,ut dilectus filius Johannes, natus eiusdem 
Alberti et dilecta in Cristo Eufemia, nata dilecti filij ·nobilis Viri henrici ducis 
Slesie, matrimonialiter ad inuicem copulentur. Set quia iidem Johannes et Eufemia 
se a quarto consanquinitatis obsistente, partium ipsarum in hac parte desiderium 
absque dispensatione sedis apostolice adimpleri".; CDS, t. VII, s. 164, nr 2216;

Regesten, nr 1533.

75 Genealogia s. Hedwigis, s. 647.

1& Gr o t  e f  e n d, Zur Genealogie, s. 107; Regesten, nr 1767; J a s  i ń s k i, Ro

dowód, t. I, s. 166, 167. 

77 Gr o t  e f  e n d, Stammtafeln, tabl. I, s. 52; t e  n że, Zur Genealogie, s. 107;

Ja s ińs k i, Rodowód, t. I, s. 166, 167.

78 Ja s ińs k i, Rodowód, t. I, s. 166, 167.

7g Chron. March. Brand., s. 128.

80 Rege sten, nr 1767.

s1 Albrecht II, margrabia brandenburski, wystawił 25 XI 1299 r. dokument, 
w którym czyni nadanie za zbawienie duszy zmarłych: brata Ottona V i dwóch 
synów: Ottona i Jana, CDB, t. XIII, cz. I, s. 8, nr 1; MUB, t. IV, s. 128, nr 2583;

Chron. March. Brand., s. 160, przyp. 67; Regesten, nr 1768.



4_4_·_:l: __ � _________ Z_ofia Waniek-K'.lcharska 

ta stanowi termin ad quem jego śmierci. Ostatnie źródłowo poświadczone 
wystąpienie Jana przypada na 9 X 1298 r. 82 Można więc przyjąć, że 
Jan zmarł po 9 X 1298 r., ale przed 25 XI 1299 r. 

Został zapewne pochowany, podobnie jak inni przedstawiciele linii 
ottońskiej, w klasztorze cystersów w Lehninie 83. 

H e n r y k I I (I V ) W i e r n y 

Henryk II (IV), zwany Fidelis - Wierny, książę poznański, głogowski 
i żagański, był synem Henryka I (III), księcia głogowskiego, szprotaw
skiego, ścinawskiego, hajnowskiego, żagańskiego i wielkopolskiego, oraz 
Matyldy, córki księcia brunszwickiego na Liineburgu 84_ 

Jako najstarszy syn Henryk urodził się prawdopodobnie pod koniec 
1292 lub w 1292 r. 85 Zmarł 22 I 1342 r. 86 i został pochowany, zgodnie ze 
swoim życzeniem, u augustianów w Żaganiu 87_ 

Żoną Henryka II została Matylda brandenburska, przedstawicielka 
dynastii askańskiej, linii ottońskiej. 

Ma t y l d a  b r a n d e n b u r s k a  

Drugą córką Hermana brandenburskiego i Anny austriackiej była 
Matylda 88_ Imię otrzymała zapewne po siostrze .Hermana II - Matyldzie. 

Jak wynika z przekazów kronikarskich, Matylda była młodsza od 
Agnieszki so, mogła więc urodzić się najwcześniej w 1297 lub 1298 r. 

82 CDB, t. II, cz. I, s. 14, nr 19; Regesten, nr 1730. 
88 Chron. March. Brand., s. 160, przyp. 67; Regesten, nr 1767; por. także: 

Gr o t  ef e n d, Stammtafeln, tabl. I, s. 62; t e  n że, Zur Genealogie, s. 107. 
84 G r  o t  ef e n d, Stammtafeln, tabl. III; W u t  k e, Stamm- und Vbersichts

tafeln, tabl. IV; D w o r  z a c  z ek, Genealogia, tabl. 8; Ja s i ński, Rodowód,

t. Il, s. 88.
85 Przyjmuję za wiarogodne badania Jasińskiego, Ro d o w 6 d, t. II, s. 88.
86 Nagrobki książąt śląskich, s. 74 - Epitaphia ducum SiLesiae, s. 552: ,,Anno 

Domini 1342 obiit Heynricus dux Saganensis dictus Fidelis, filius Henrici Glogo
viensis predicti, uxorem habens Mechtildem filiam marchionis Brandenburgensis"; 
Catalogus abbatum Saganensium (Scriptores rerum Silesiacarum, t. I, Wrocław 
1835, s. 496); Kronika książąt śląskich (MPH, t. III, s. 538); Monumenta Lubensia,

s. 18; por. t ak że: Gr o t  ef e n d, Stammtafeln, tabl. II, s. 8; Polski słownik biogra

ficzny, t. IX, s. 412; W u t  k e, Stamm- und Vbersichtstafeln, s. 34; Ja siński, 
Rodowód, t. II, s. 88, 89. 

87 CDS, t. XXX, s. 212, nr 6735, przyp. 3; Epitaphia ducum SiLesiae, s. 552: 
,,sepultusque est in Sagana aput regulares canonicos"; Kronika książąt śląskich,

s. 538; Monumenta Lubensia, s. 18.
88 Poświadczają to liczne źródła: Chron. March. Brand., s. 130; Nagrobki książąt

śląskich, s. 714; Regesten, nr 2045.
&9 Chron. March. Brand., s. 130: ,,tres filia generavit, quorum una, videlicet

Anna, marchionis traditur Woldemaro, alia vero duci Glogovie copulatur"; P u  ł
k a w a, Bohmische Chronik, s. 18.
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Sądząc natomiast po dacie ślubu z Henrykiem, który odbył się między 

1310 a 1312 r., Matylda mogła urodzić się najpóźniej około 1300 r. Lite

ratura genealogiczna kładzie datę jej urodzenia na koniec 1297 r. lub po
czątek 1298 r. 90, określając w ten sposób jedynie termin a quo jej urodze

nia. Tylko K. Jasiński przyjmuje w swoich badaniach, że Matylda przy
szła na świat między 1298 a 1300 r. 91 

Matylda wyszła za Henryka, księcia głogowsko-żagańskiego 92
• Nie 

znamy daty zawarcia tego związku. K. Wutke 93 i H. Grotefend 9i podali 
w swoich tablicach genealogicznych, że został on zawarty przed dniem 
18 II 1321 r. Oparli się w tym wypadku na bulli papieża Jana XXII, 
udzielającego Matyldzie i Henrykowi dyspensy 95, która była konieczna 

ze względu na pokrewieństwo w czwartym stopniu 96: 

Albrecht II, brandenburski 

I 

Otton III brandenburski 

I 

Matylda, ż. Ottona brunszwickiego 

I 
Otton V brandenburski Albrecht brunszwicki 

I I 
Herman II brandenburski Matylda, ż. Henryka głogowskiego 

I 
M a t y l d a  H e n r y k  II g ł o g o w s k i  

K. Wutke w artykule pt. Herzogs Heinrichs II. (IV.) . von Glogau
Vermahlung mit Mechtild von Brandenburg starał się udowodnić, że 
małżeństwo to doszło do skutku o wiele wcześniej, na pewno przed 29 II 
1312 r. 97 H. Krabbo os i W. Hopp!= oo przyjęli, że związek ten zawarto po 
5 I 1310 r., ale przed 29 II 1312 r. Za podstawę ustalenia najwcześniejszej 

daty posłużył im dokument biskupa Andrzeja z Wtirzburga, wystawiony 
5 I 1310 r., w którym Matylda i jej młodsza siostra Judyta określone są 
mianem „Jungfrauen" 100

, a więc zawarcie małżeństwa mogło nastąpi{: 

90 Taką datę urodzin Matyldy przyjmują w swoic'1 badaniach: Gr o t  ef e n d, 
Stammtafeln, tabl. II, s. 8; W u t k e, Stamm- und Ubersichtstafeln, s. 16, tabl. IV. 

91 J a s  i ń s k i, Rodowód, t. II, s. 88, 90. 
92 Poświadczają to liczne źródła: Chron. March. Brand., s. 130: .,alia vero duci 

Glogovie copulatur"; Nagrobki książąt śląskich, s. 714. 
93 W u t  k e, Stamm- und Ubersichtstafeln, s. 16 tabl. IV. 
ot Gr o t ef e n  d, Stammtafeln, s. 8, tabl. II. 
95 CDS, t. XVIII, s. 192, nr 4161. 
96 Regesten, nr 2888a. 
97 K. w u t  k e, Herzogs Heinrichs II. (IV.) von Glogau Vermiihlung mit Mech-

tild von Brandenburg (ZfGS, t. XXXVII, 1903, s. 335-337. 
es Regesten, nr 2234, N 2233n, 2234. 
99 H o p  p e, Stammtafeln III. 
100 Regesten, nr 2147. 
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dopiero po 5 I 1310 r. Musiało ono dojść do skutku przed 29 II 1312 r., po
nieważ z tego dnia pochodzi dokument, w którym znajduje się wzmianka 
o żonie Henryka, jednak bez imienia 1°1. W chwili zawierania małżeństwa
Matylda nie była jeszcze pełnoletnia 102. K. Jasiński ustala termin a quo
małżeństwa Matyldy i Henryka n_a początek marca 1310 r., kiedy Henryk
wraz z braćmi przebywał w Berlinie 10a. Przyjmuję zatem ostatecznie, że
małżeństwo doszło do skutku między początkiem marca 1310 r. a 29 II
1312 r.

Matylda zmarła między 23 VI 1323 r. a 31 III 1329 r. 10, Świadczą 
o tym dwa przekazy źródłowe: list Henryka do papieża z 23 VI 1323 r.,
w którym Matylda występuje jeszcze jako osoba żyjąca 105, i dokument
wydany przez Henryka z 31 III 1329 r., w którym Matylda wymieniona
jest już jako zmarła 10a. K. Wutke twierdzi, że śmierć Matyldy nastąpiła
krótko przed 31 III 1329 r. 107, nie ustalając bliżej terminu a quo. K. Ja
siński przyjmuje natomiast ustalenia wydawców regestów śląskich, że
zmarła ona między lipcem 1325 r. a 31 III 1329 r. 10s To ustalenie wydaje
mi się jak najbardziej słuszne.

Nie znamy miejsca pochowania Matyldy. 
Badacze mają odmienne zdania na temat liczby potomstwa Matyldy 

i Henryka. Jedni uważają, że pozostało pięcioro dzieci: Henryk V zwany 
Żelaznym, Agnieszka, Katarzyna, Jadwiga i Salomea 109, natomiast 
K. Jasiński wyklucza Katarzynę i twierdzi, że pozostało czworo dzieci:
Henryk V Żelazny, Agnieszka, Salomea i Jadwiga 110.

101 KDW II nr 952: ,,pro pecunia, que nobis duci Henrico post uxorem nostram 
cedere debebit"; CDS, t. XVI, s. 213, nr 3255; Regesten, nr 2234. 

102 Theiner I nr 260: ,,te Henrice, pubere, ac te, Methilde, infra pubertates 
tempora tunc temporibus constitutis", cyt. za Ja s ińs k i m, Rodowód, t. II, s. 90, 
przyp. 14.

1os Ja s ińs k i, Rodowód, t. II, s. 88, 90; Pommersches Urkundenbuch, wyd. 
Perlbach, nr 682 - dokument książąt głogowskich: Henryka, Konrada i Bolesława 
datowany na 3 III 1310 r., w którym książęta zrzekają się praw do Pomorza na 
korzyść margrabiów brande&urskich: Waldemara i Jana. 

104 J a s i ń s k i, Rodowód, t. II, s. 88, 90. 
1os MPH, t. I, nr 85. 

lOC ens, t. XXII, s. 59, nr 4821. 
107 W u t  k e, Herzogs Heinrichs II. (IV.) von Glogau Vermiihlung s. 337. 
10a Ja s i  ń s k i, Rodowód, t. II, s. 90, przyp. 16 powołuje się na dokument pa-

pieski z 13 VIII 1325 r., wydany przez Theinera, Vetera Monumenta Poloniae et

Lithuaniae, t. I, nr 342, gdzie występuje bezimiennie żona Henryka, księcia śląskie
go. Zdaniem wydawców regestów śląskich, CDS, t. XVIII, ąr 4458, księciem 
śląskim był Henryk głogowski (żagański). Termin ad quem wyznacza dokument 
datowany na 31 III 1329 r., opublikowany w CDS, t. XVIII, nr 4458. 

109 W. D w o r  z a c  z e k, Genealogia, tabl. 8; Gr o t  ef e n d, Stammtafeln,
tabl. III; W u t  k e, Stamm- und Ubersichtstafeln, tabl. IV. 

110 Ja s ińs k i, Rodowód, t. II, tabl. III: Piastowie głogowscy i żagańscy. 
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K a t a r z y n a  ś l ą s k a

· Trudną zagadką do rozwiązania jest małżeństwo Jana V brandenbur
skiego z Katarzyną śląską. Chronica Marchionum Brandenburgensium 

podaje wiadomość, że żoną Jana V była Katarzyna, księżniczka głogow
ska 111. Badacze genealogii książąt śląskich: H. Grotefend 112, K. Wutke 113, 
G. Winter 114 oraz H. Bei der Wieden m, podali, że żoną Jana V była
Katarzyna, córka Matyldy brandenburskiej i Henryka II, księcia śląsko
-głogowskiego. Omawiana hipoteza jest mało prawdopodobna, Jana i Ka
tarzynę bowiem łączyłoby pokrewieństwo w pierwszym i drugim stop
niu 116

, a Jan byłby dla swojej żony jednocześnie w.ujem i mężem, nato
miast nie ma wiadomości o dyspensie papieskiej, która w tym wypadku
byłaby niezbędna. Z tego faktu wynika, że żoną Jana musiała być jakaś
inna Katarzyna. Małżeństwo Jana brandenburskiego z Katarzyną gło
gowską negował już A. Hofmeister 117, uważając Katarzynę za córkę
Henryka III śląskiego, zmarłego w 1309 r., i Matyldy brunszwickiej.
Hipotezę Hofmeistera przyjął, udowadniając jej słuszność, K. Jasiński 11s.
Jego zdaniem, Katarzyna urodziła się prawdopodobnie w latach 1300-
1305.

Nie znamy daty zawarcia małżeństwa Katarzyny i Jana. Istnieją przy
puszczenia, że małżeństwo doszło do skutku po 1314 r., czyli po uzyska
niu pełnoletniości przez Jana 119. Na pewno zostało zawarte w 1317 r., 
ponieważ z 24 XI 1317 r. pochodzi dokument, w którym wymieniona jest 
Katarzyna, żona zmarłego już wtedy Jana 120. 

Nie było potomstwa z tego związku. 

111 Chron. March. Brand., s. 132: ,,Porro Johanni marchioni prefata Katherina, 
filia ducis Glogovie desponsata"; P ułk a w a, Bohmische Chronik, s. 21. 

112 G r  o t  e f  e n  d, Stammtafetn, tabl. II. 
m W u t  k e, Stamm- und Ubersichtstafetn, tabl. IV. 
11• Regesten, nr 2562, 2563. 
11s H. B e i d e r  Wi e d e  n, Schaumburgische Genealooie. Stammtafeln der

Grafen von Holstein und Schaumburg - auch Herzoge vo71- Schteswig - bis zu 
ihrem Aussterben 1640 (Schaumburger Studien, 14, 1966, s. 52). 

116 Pokrewieństwo Jana i Katarzyny jest następujące: 
Herman II brandenburski 

Matylda, ż. Henryka II śląskiego Jan V 
I 

K a t a r z y n a
111 A. H o  f m  e i s  t e r, Genealogische Untersuchungen zur Geschichte des pom-

merschen Herzogshauses, Greifswald 1938, s. 137, przyp. 34. 
11s J a s i ń s k i, Rodowód, 't. II, s. 104-106. 
m Tamże, s. 106, 107. 
120 MUB, t. VI, s. 315, nr 3942: ,.Katherinam, relictam marchionis Johannis

domina Catharina". 
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Katarzyna wyszła powtórnie za mąż za Jana III, hrabiego holsztyń
skiego. Zmarła 5 XII w latach 1323-1325. Nie ustalono miejsca jej 
pochowania 121. 

J a n  b r a n d e n b u r s k i  

Jan V był jedynym synem Hermana II, margrabiego brandenburskie
go, i Anny, księżniczki austriackiej z dynastii habsburskiej 122. Imię 
odziedziczył zapewne po Janie III z Pragi, margrabim brandenburskim, 
i pod takim imieniem występuje we wszystkich przekazach źródłowych. 

Literatura genealogiczna kładzie datę urodzenia Jana na ókres mię
dzy 25 IV a 16 VIII 1302 r. 12a Po śmierci Hermana opiekę i rządy w imie
niu małoletniego Jana sprawował jego najbliższy krewny po mieczu, 
Waldemar 124• W dokumencie datowanym na 11 VI 1310 r., a wystawio
nym przez Waldemara, jest mowa o Janie jako niepełnoletnim: ,,marchio 
Jahannes - cum ad annos pervenerit etati legitime deputatos id est cum 
compleverit duodecimum annum suo curso" 12s. Opiekuństwo Waldemara 
nad Janem ustało zupełnie w 1314 r., a więc wtedy Jan stał się pełno
letni. W roli opiekuna Waldemar wystawił ostatni dokument 25 IV 
1314 r. 126 Dokumen.t ten przemawia za faktem urodzenia Jana po
25 IV 1302 r. Z 16 VIII 1314 r. pochodzi dokument, wystawiony samo
dzielnie przez Jana V, lecz bez jego pieczęci 121. Badacze: G. Sello 128, 
J. Schultze 12e. K. Wutke 130 i H. Grotefend 1a1, stwierdzili tylko, że Jan
urodził się najpóźniej w 1302 r. Opierając się na wyżej przytoczonych
dokumentach przyjmuję, że Jan urodził się po 25 IV, ale przed 16 VIII
1302 r. Zmarł 24 III 1317 r. w Spandow 132. Został pochowany w rodzinnej
fundacji, którą stanowił klasztor cystersów w Lehninie m.

m J a s iński, Rodowód, t. II, s. 105-107. 

m Chron. March. Brand., s. 130: ,.Hermannus, filius Ottonis longi ... duxit 

uxorem, et genuit ex ea unicum filium Johannem". 
123 Regesten, nr 1851; J. S c  h u  1 t z e, Die Mark Brandenburg, t. I, Berlin 1961, 

s. 231.

12<1 S c h u 1 t z e, op. cit., s. 231.
125 CDB, t. XV, cz. I, s. 58, nr 75; Chron. March. Brand., s. 172, przyp. 100; 

Regesten, nr 1851. 

m CDB, t. III, cz. I, s. 354, nr 28; Regesten, nr 1851. 
127 CDB, t. I, cz. II, s. 356, nr 444; Regesten, nr 1851, 2343.
1:zs Chron. March. Brand., s. 132, 172, przyp. 100. 
129 S c h u 1 t z e, op. cit., s. 231. 
1ao w u t k e, Stamm- und Vbersichtstafeln, tabl. IV. 

m Gr o t  ef e n  d, Stammtafeln, s. 2, tabl. II. 
132 Chron. March. Brand., s. 132: ,,A. d. 1317, in vigilia annunciacionis virginis 

gloriose (Marz 24) dictus Johannes marchio Brandenburgensis moritur in castro 

Spandow"; Pułk a wą, Bohmische Chronik, s. 21; Regesten, nr 2563. 
133 Chron. March. Brand., s. 132: ,,et in Lenynensi monasterio sepelitur"; Pu ł

k a w a, Bohmische Chronik, s. 21. 
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Od 1314 r. Jan V nosił tytuł margrabiego brandenburskiego, mar
grabiego Miśni i Łużyc 134. Z braku potomstwa po śmierci Jana wszyst
kie posiadłości odziedziczył Waldemar, margrabia brandenburski z linii 
johannejskiej, szwagier Jana V 135. 

Tak wyglądały mariaże śląsko-askańskie, mające duży wpływ na 
ukształtowanie stosunków śląsko-brandenburskich. 

DIE SCHLESISCH-ASKANISCHEN GENEALOGISCHEN VERBINDUNGEN 

IN 13. UND 14. JH. 

In Anlehnung an allseitige Quelleni.iberlieferungen schildert die Verfasserin die 

genealogischen Verbindungen zwischen dem schlesischen und askanischen Fi.irsten

haus im 13. und 14. Jh. Diese Verbindungen hatten einen groBen EinfluB auf die 

Gestaltung der polnisch-brandenburgischen Beziehungen ausgei.ibt. 
Der Artikel beinhaltet Biogramme folgender Gestalten: Bolkos I., Fiirst von 

Swidnica und Jawor, Beatrix'von Brandenburg, Władysławs, Fiirst von Koźle, 

Heinrichs IV., Fi.irst von Schlesien, Mathildes von Brandenburg (Tochter von 

Otto V. dem Langen), Hedwigs, der schlesischen Prinzessin, Ottos von Brandenburg, 

Euphemias von Schlesien {Tochter von Heinrich V. dem Dicken), Johanns von 

Brandenburg (Sohn von Albrecht III.), Heinrichs II. (IV.) des Treuen, Mathildes von 
Brandenburg (Tochter Hermanns von Brandenburg), Katharinas von Schlesien, 
Johanns von Brandenburg (Sohn von Hermann II). 

\ 
134 S c  h u  1 t ze, op. cit., s. 231 Regesten, nr 2347, 2348, 2350, 2379. 

. 

135 Chron. Maren. Brand., s. 132: ,,Cuius mortem tota Marchia deploravit, 
quoniam solus Woldemarus sine herede manus superstes". 

J - Sobótka 1977, z. 4 




