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ARTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 

JERZY MULARCZYK 

DWA BUNTY RYCERSTW A ŚLĄSKIE«;iO 
PRZECIW KSIĄŻĘTOM WROCŁAWSKIM 

W DRUGIEJ POŁOWIE XIII WIEKU 

Sobótka 1978 1 

W li tera turze przedmiotu nie doczekały się dotą,d wyczerpującego 
i przekonywającego ,omówienia wystąpienia rycerstwa śląskiego przeciw 
księciu Henrykowi III Białemu oraz przeciw k•sięciu Henrykowi IV Pra
wemu. Nie jest opracowany przede wszystkim rokosz z czasów Henry
ka III, chociaż i w pracach dotyczących wypadków rozgrywających się 
za Henryka IV brakuje pełnego wyjaśnienia roli f,eudałów świeckich. 

Najstarszym źródłem, które mówi o bunci� przeciw Henrykowi III 
wrocławskiemu, jest trzynastowieczna Kronika polska. Autor jej zano
tował, że pod koniec_ życia Henryka III został on przez rycerzy, którzy 
go też otruli, zrnuszony do wydzielenia z niedzielnej w założeniu dziel
nicy wrocławs·kiej osobnego działu swemu bratu, księciu Władysławowi 
salzburskiemu (,,Henricus ver€ usque ad ipsum vite sue punctum cum 
Vladislao, iam Salczburgensi electo, in una sorte permansit, que tuhc in 
fine vite eius per vim militum, qui ipsum intoxicari fecerant et Vladislao 
adherebant, in duo divisa fuit") 1

. Za powyższą kroniką powtórzyła tę 
wiadomość pochodząca z XIV w. Kronika książąt polskich 2

• Również 
J. Długosz pod r. 1266 opowiada, że książęta Henryk III i Władysław
salzburski popadli w niezgodę, której sprawcami byli pewni 'rycerze, po
dejrzani o poda_nie trucizny Henrykowi. Skutkiem tych niesnasek ro
dzinnych był podział księstwa 3. O zaistniałym podziale dzielnicy wro
cławskiej zdaje się również donosić, choć nie w tak wyraźny sposób,
trzynastowieczna Kronika wielkopolska, Pisząc o śmierci rzekomo otru
tego przez Ślązaków Władysława salzburskiego informuje ona, że rządził
on księstwem wrocławskim, którego połowę otrzymał po śmierci Hen
ryka III. Umierając pozostawił na mocy prawa dziedziczenia swoją po
łowę Henrykowi IV Prawemu. W taki to sposób bratanek Władysława

1 Kronika pobska, wyd. L. Ćwikliński (MPH, t. III, Warszawa 1,961, s. 653). 

2 Kronika książąt polskich, wyd. z. Węclewski (MPH, t. III, Warszawa 1961, 

s. 494).
3 Ja n a Dług os z a Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, 

księga siódma i ósma, Warszawa 1974, s. 19•3--1194. 

1 - Sobótka 1978, z. 1 



. .  •. 

' 

2 Jerzy Mularczyk 
---------'--------�----------- ·-·-·----

odziedziczył zarówno częsc ojca, jak i stryja 4. Wynika z tej relacji, iż 
przed zgonem Henryka III obydwaj bracia rządzili osobnymi dzielnicami. 
Inne źródła nie zawierają żadnych wiadomości w tej sprawie. 

Niemal analogiczną podstawę źródłową mają podobne wydarzenia 
z czasów panowania Henryka IV. Kronika polska przekazała, że po obję
ciu .rządów w dzielnicy wrocławskiej przez Henryka IV „Boleslaus Legni
czensis invindens cum filio suo Henrico de captivitate pueri dolos cogi-
tare cepit et tendiculas. Pro voto ergo machinacionis sue quibusdam 
baronibus pueri de morte patris eius et patrui timentibus a puero, cir
cumvenientes per latruncos noctu dormientem puerum in lecto suo in 
Ieltsch cepi fecit, in nocte quinte ferie post primam dominicam qua:dra
gesime, anno Domini 1277, et castrum_ Len sub ducis vinculis crudelissi
me" 5

. Identyczną wersję wypadków zaprezentowała Kronika książąt pol

skich 6
• Według Długosza wielkość księstwa wrocławskiego i jego boga

ctwa wzbudziły zazdrość Bolesława Rogatki. Wysunął on pretensje do 
części dzielnicy Henryka IV, Upatrzywszy dogodny moment, po porozu
mieniu się z pewnymi rycerzami wrocławskimi, obawiającymi się zemsty 
Henryka IV za otrucie jego ojca i stryja, wysłał swych ludzi, którzy por
wali księcia wrocławskiego. Po swym uwolnieniu Henryk IV niektórych 
rycerzy, podejrzanych o spiskowanie z Bolesławem legnickim, mianowi
cie Janusza z Mi9h, Tomąsza i Jana Żerzuchę oraz innych, wtrącił do 
więzienia 7• Również Rocznik Traski s i Rocznik 7:ubiąski 9 przechowały 
wiadomości o konflikcie z 1277 r., z tą różnicą, iż autorzy ich nic nie 
wiedzieli o udziale możnych wrocławskich ani o otruciu ojca i stryj':1-
Hem:.yka IV. 

Wspólnym motywem przewijającym się przez owe przekazy Kro

niki polskiej, Kroniki wielkopolskiej, Kroniki książąt polskich i J. Dłu
gosza jest fakt otrucia przez jakichś rycerzy śląskich 'książąt wrocław-

4 Kronika wielkopolska, wyd. B. Ki.irbis (MPH SN, t. VUI, Warszawa 1970, 
s. 1125-126): ,,Salczbi.ugensis Wladislaus dux Wratislauie ... migravit ad Christum
per suos Slezianos nepharie, ut ayunt, toxico interemptus. Et hoc ideo, quia du
catum Wratislauiensem; cuius partem habebat dimidiam, post mortem fratri.s sui
Henrici tercii gubernabat. Quam in suo decessu Henrico quarto, li:cet parvu�o, fratris
sui Henrici tercii filio iure hereditario reliquit, veluti legittimo successori. Sic Hen
ricus quartus tam in patris su quam patrui successit".

5 Kronika polska, s. 655. 
6 Kronika książąt polskich, s. 49,5. 
7 Dłu g o s z, op. cit., s. 247-251. 
8 Rocznik Traski, wyd. A. Bielawski (MPH, t. II, Warszawa •19,61, s. 843): ,,dux 

Bolezlaus Zlesie de Legnicia cepit Henricum filium fratris sui, ducem Wratisla
viensem,. requirens ab eo fratris sui iunioris defuncti ducis Wlodconis qui fuit 
archiepiscopus". 

9 Rocznik lubiąski, wyd. A. Bielowski ,(MPH, t. III, Warszawa 1961, s. 707): -
,,Anno Domini ,1277 lJ2 Kal. Marcii, hoc fuit pro;xima quinta feria post Irivocavit, 
dux Henricus Wratislaviensis captivatur et patruo suo duci Boleslao traditur, a quo 
captivus in L�en 22 septimanis detinetur". 
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skich, Henryka III i Władysława salzbursk1ego. Jednakże nie tylko ci 
książęta wedle opinii żródeł mieli zostać otruci. Kronika polska 10 i Kro- . 

. nika książąt polskich 11 odnotowały, że tak samo Konradowi I głogow
skiemu zadano śmierć za po�ocą 'trucizny. Na tym bynajmniej nie koniec 
tej czarnej serii, ponieważ Kronika książąt polskich 12 i Epytaphia ducum

Slezie 13 za przyczynę śmierci Henryka IV wrocławskiego także uważały 
truciznę. Zapiski te są o tyle ważne, że jródła podają, iż możni wro
cławscy związali się z Bolesławem Rogatką w obawie przed zemstą 
Henryka IV za otrucie jego poprzedników. 

Badacze nader ostrożnie odnieśli się do tych wiadomości. Odrzucił te 
opowiadania W. Milkowitsch 14_ R. Grodecki 15 i K. Jasiński 16 podzielili 
ten pogląd. Jednak R. Grodecki wytknął W. Milkowitschowi, iż zbyt 
pospiesznie uznał za wymysły kronikarzy skrytdbójstwa Henryka III 
i Władysława salzburskiego. Uczony ten sądził, że kronikarze notowali 
tylko podejrzenia mające obieg w społeczeństwie, w które mógł uwierzyć 
też Henryk IV i niesłusznie podejrzewał o te czyny niektórych swych 
rycerzy 17. Nie zmienia to wszak faktu. Badacze ci. stanęli na stanowisku, 
że żadnych zabójstw na książętach nie popełniono. Dopiero· zdaniem 
E. Lig�zy książęta wrocławscy, Henryk III, Władysław salzburski i Hen
ryk IV, zostali na pewno otruci. Trucicielami zaś byli: Henryka III
i Władysława Janusz z Michałowa, Terno z Wezenborgów i Jan Żerzu
cha 1s, a Henryka IV jego kanclerz Bernard 19. Na dowód tego cytuje

. ,

znany nam już fragment Kroniki polskiej, a ponadto inny jeszcze frag-
ment tejże kroniki o otruciu Władysława salzburskiego. Autorka nie
podała--w całości tego drugiego fragmentu, osiągając w ten sposób za
mierzony efekt. Pozwolę sobie więc ów ustęp zacytować w pełnym
brzmieniu: ,,Tandem defuncto Vladislao archiepiscopus Salczburgensi, si
militer intoxicato a suis Slesiensibus [w tym miejscu E. Ligęza urywa

10 Kronika polska, s. 654: ,,Non multa post Conradus Glogoviensis eciam subito
veneno interiit in toxicatus". 

n Kronika książąt polskich, s. 494. 
12 Tamże, s. :500: ,,Hic dux Henricus quartus . . . proch dolar veneni poculo 

.interemptus". 
1a Epythaphia ducum Slezie, wyd. A. Bielawski (MPH, t. III, Warszawa 1961, 

S. 712). 
I 

14 W. Mi I k o  w i t s c h, Heinrich IV. und Bolesław II. im J. 1277 (Zeitschrift
des Vereins fur Geschichte Schlesiens, t. XIX, 1885, s. 370 nn.). 

15 R. Gr o d  e ck i, Dzieje polityczne Sląska do 1290 r. (Historia Sląska, t. I,
Kraków 1933, s. 257). 

1s K. Ja s ińsk i, Rodowód Piastów śląskich, t. I, Wrocław 111973, s. 1120-lZl

przyp. 9, s. 124 przyp. H, s. 132 przyp. 28, s. 162· przyp. 9. 
11 Gr o d e c k  i, op. cit., s. 268 i przyp. 2 na tejże stronie. 
13 E. Li gę z a, Udział możnowładców wrocławskich w zamachu stanu na.

Henryka IV Prawego w 1277 r. (Sobótka, 1976, nr 4, s. 550 nn.). 
19 Tamże, s. 550. 
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cytat] 20 et in Salszburg sepulto" 21. Taki sam zapis ma Kronika książąt

polskich 22• Najdokładniejszą informację zawiera Genealogia sancte Hed-

. wigis: ,,archiepiscopus Salczburgensis, in qua ecclesia mortuus est et 
sepultus" 23. Skoro Władysław salzburski umarł w stolicy swej metropolii 
kościelnej, to prawdopodobieństwo otrucia go przez Ślązaków jest zni
kome 24

. W konsekwencji stracić muszą na wadze także zastrzeżenia 
R. Grodeckiego odnośnie do _eodejrzeń Henryka IV, trudno bowiem wy
obrazić sobie, ażeby nie wiedział on, gdzie zmarł stryj. Na temat genezy
tych wersji kvonikarskich snuć można rozmaite domysły. O ich powsta
niu zadecydowały zapewne przedwczesne zgony Henryka III, Władysława
salzburskiego, Konrada I i Henryka IV 2s.

Całkowicie bezpodstawne są oskarżenia autorki cytowanego artykułu 
o czyny skrytdbójcze popełnione jakoby przez Janusza z Michalowa, Tema
z W ezenborgów i Jana Żer.zuchy oraz kanclerza Be.rna11da. Nie ma na
to żadnego, nawet najdrobniejszego poświadczenia źródłowego. Z rów- •
nym powodzeniem można rzucić takowe podejrzenia na kogokolwiek.
Niemniej E. Ligęza I?róbuje uzasadnić swój pogląd. Z Janusza, Tema
i Jana uczyniła głównych oponentów książąt wrocławskich, których mieli
oni truć 26. Do roli tych trzech feudałów przejdę w dalsiym ciągu roz
ważań, temz natomiast zajmę się pokrótce argumentami mająicymi uza
sadnić podejrzewanie kanclerza Bernarda. Wszedł on rzekomo w kontakt
z Wacławem II czeskim już przed śmiercią księcia wrocławskiego, któ
rego zgładził, aby utorować władcy Czech drogę do 'korony polskiej.

, Zaraz też po zgonie Henryka IV Bernard udał się do Pragi, walni·e przy
czyniając się do zdobycia Krakowa przez Wacława II 27

. Wywód po
wyższy mija się z prawdą. Kanclerz Bernard należał do najbliższych 
współpracowników Henryka IV. Był jednym ze współtwórców zjedno
czeniowego planu władcy Wrocławia i Krakowa. Wyrazem tego planu 
był testament Henryka IV, którego jednym z realizatorów miał być 
właśnie Bernard. Wnet po śmierci Henryka IV jego były kanclerz istot
nie znalazł się w Pradze u boku Wacława II, tyle że przyczyna opuszcze
nia przez niego Wrocławia 'była zupełnie inna. Bernard wyjechał do 
Czech, ponieważ runął plan Henryka IV, więc nie miał czego na Śląsku 

20 Tamże, s. 5•50, przyp. 5. 
21 Kronika poLska, s. 654. 
22 Kronika książąt poLskich,. s. 49:4. 
23 GeneaLogia sancte Hedwigis, wyd. A. Semkowicz (MPH, t. IV, Warszawa 1961, 

s. 649). Por. też J a s i ń s ki, op. cit., ·s. rn-1, la2, przyp. 28.
24 Por. Mi 1 ko w i t s c h, op. cit., s. 37·0 nn.; Gr. ode ck i, op. cit., s. 25'7; Ja-

s i ń s ki, op. cit., s. 1·3·2, przyp. 2·8. 
25 Por. biogramy tych władców, tamże, s. 1!1'8--11.25, 1:29.....-;1'312, 161--11163. 
2s L i g ę z a, op. cit., s. 550 nn. 
27 Tamże, s. 550-5151. 

I 
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szukać 28. Jedno jest niewątpliwe, że rzekome otrucia i podejrze�ia o nie 
kierowały czynami książąt i możnych ś'ląskich. 

Data buntu i wymuszenie przez rycerzy podziału księstwa wrocław
skiego do tej pory rządzonego wspólnie przez braci Henryka i Włady
sława nie została przez dziejopisarzy podana. Wnioskując ze źródeł bunt 
i podział miałyby miejsce po uzyskaniu przez Władysława papieskiej 
nominacji na c1rcybiskupstwo salzburskie (,,iam Salczburgensi electo"), 
co nastąpiło 10 XI 1265 r. 29 Ze źródeł wyczytać też można, że podział 
miał nastąpić krótko przoo śmiercią Henryka III (,,que tunc in fine vite 
eius"). Władca ien wedle zgodnej opinii badaczy zmarł 3 XII 1266 r. 30 

Datę dzienną i roczną poświadczają źródła narracyjne, a to Rocznik wro

cławski dawny 31, Rocznik magistratu wrocławskiego 32, Rocznik krze

szowski większy 33 oraz Spominki klarysek wrocławskich, które jednak 
dzień śmierci księcia kładą na 1 Xll 1266 r. 34 25 VJ.II 1265 r. - powiada 
K. Jasiński - Henryk III wystawił jeszcze dokument dla klasztorn cy
stersów w Henrykowie, ,,a już 2 IV 1267 r. rządy w dzielnicy wrocław
skiej sprawuje Władysław, arcybiskup salzburski" 35. Istotnie ostatni zna·· 
ny dokument wystawiony przez Henryka III nosi datę 25 VIII 1265 r.,
natomiast wbrew K. Jasińskiemu pierwszy samodzielnie wystawiony w li
teraturze nie kwestionowany dokument Władysława salzburskiego dato
wany jest 16 IX 1266 r. 36 Jest to zastanawiające, za życia bowiem swo
jego starszego brata, Henryka III, Władysław nigdy sam nie wystawiał
na Śląsku dokumentów. Wskazać więc można dwa rozwiązania tej za
gadki: albo źródła historiograficzne się mylą co do daty dziennej śmierci
Henryka III 37, aibo dokument Władysława salzburskiego z 16 IX 1266 r.

2a B. W ł  ,o d  a r s  k i, Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach.

XIV wieku (1250-1306), Lwów 19•3·1, s. ł;lt7---ill,8. 
29 Ja s i ń s k i, op. cit., s. 1-30. 
3o Tamże, s. 1,18, 1·20-m1, przyp. 8 i 9, gdzie też dokładna literatura przed-

miotu. '

31 Rocznik wrocławski dawny, wyd. A. Bielawski (MPH, t. III, Warszawa 1961, 
s. 68•2<): ,,Anno Domini 11266 obiit dux Henricus frater Wizlai, nepos beate Hedwigis
3 Nonas Decembris".

32 Rocznik magistratu wrocławskiego, wyd. A. Bielowski (MPH, t. III, War
szawa 1961, s. 68•2): ,,Anno Domini 1,266, obiit dux Henricus nr frater Wladislai, 
nepos santae Hedwigis 3 Nonas Decembris". 

83 Rocznik krzeszowski większy, wyd. A. Bielowski (MPH, t. III, Warszawa 
1961, s. 696): ,,Anno Domini 1'2'66 obiit dux Henricus Ul". 

34 Spominki klarysek wrocławskich, wyd. A. Bielowski (MPH, t. III, Warszawa 
1961, s. 692): ,,Item dux Henricus tercius, qui obiit anno Domini 11266 in crastino 
sancti Andree Apostoli". Por. też wyżej przyp. 30. 

85- Ja s i ń s k i, op. cit., s. 1120, przyp. 8.
86 Regesten zur schlesischen Geschichte, wyd. C. Grilnhagen, Wrocław 1875-

1886 (egzemplarz interf.oliowany), nr 1'237 (dalej Reg.). 
87 Nie wykluczone, że mamy w źródłach narracyjnych do czynienia z pomył

kami kopistów; zamiast Septembris odczytali Decembris, co paleograficznie dałoby 
- się chyba uzasadnić.
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jest świadectwem ddkonanego właśnie podziału księstwa wrocłą.wskiego 
między braci. Ta pierwsza ewentualność jest bardziej prawdopodobna, 
co za chwilę postaram się udowodnić. Na razie poprzestaniemy na stwier
dzeniu, że rebelia rycerstwa śląskiego przeciwko Henrykowi III miała 
miejsce między 10 XI 1265 r. a 16 IX 1266 r. Można się jeszcze pokusić 
o pewne, .ale już tylko hipotetyczne uściślenie terminu tego wydarzenia.
Nie nastąpiło ono dosłownie tuż prz-ed śrniercią Henryka III (tydzień,
dwa), albowiem w tenorze źródeł da się wyczuć pewien dystans pomiędzy
buntem i podziałem a śmiercią. Zaraz po słowach „in duo divisa fuit"
kronikarz kontynuował:. ,,Et dum Henricus videret se morti proximum,
fi1ium suum Henricum quartum, fratri suo Vladislao ... commendavit" as_
Mógł zatem bunt ów i ewentualny podział mieć miejsce gdzieś na po
czątku 1266 r.

Po określeniu w miarę dokładnej chronologii buntu rycerstwa i jego 
konsekwencji spytać z kolei wypadnie o przyczyny. Po śmierci księcia 

. Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą w 1241 r., krótkiej regencji 
księżnej wdowy Anny, samodzielnych rządach Bolesława Rogatki, 
w 1248 r. doszło do podziału Dolnego Śląska początkowo na dwie dzielnice. 
Po niedługich perypetiach Henryk III objął władzę nad Wrocławiem, Bo
lesław Rogatka zaś nad Legnicą i Głogowem 39. Obydwaj otrzymali jedne
go z młodszych braci, Henryk III - Władysława, Bolesław Rogatka -
K-onrada, jako uczestniczących dość formalnie w zarządzaniu niedzielnymi 
dzielnicami. Książętą. Konrad i Władysław przeznaczeni zostali do stanu 
duchownego 40_ Podział ten tylko częściowo wytrzymał próbę czasu. Otóż 
Konrad rychło zrezygnował z kariery duchownej i zażądał od brata wy
dzielenia mu osobnej dzielnicy. Gdy Bolesław Rogatka od�ówil, wybuchła 
na Śląsku dość długotrwała wojna. Wciągnięci zostali do niej książęta 
wielkopolscy, Henryk HI wrocławski, arcybiskµp magdeburski Wil'brand 
oraz margrabia miśnieński Henryk Dostojny. Ostatecznie Bolesław Ro-
gatka został zmuszony do uznania pretensji Konrada. W 1251 r. Konrad 
ugruntował swoje panowanie w Głogowskiem, Krośnieńskiem i Bytom
skiem. Tym samym utrwalił się podział Dolnego Śląska na trzy odrębne 
dzielnice: wrocławską - Henryka i Władysława, legnicką - Bolesława 
Rogatki i głogowską - Konrada. Niepokoje na Śląsku trwały jednak 
nadal. Dopiero w 1257 r. doszło do pacyfikacji stosunków między braćmi 41• 

38 Kronika polska, s. 654; Kronika książąt polskich, s. 494. 
39 K. M a 1 e czyń s k i, Sląsk w epoce feudalnej (Historia Sląska, t. I, cz. 1, 

Wrocław Ie60, s. 495). 
40 Gr ode ck i, op. cit., s. 238 nn.; Ma 1 e c z yń ski, op. cit., s. 4195; Ja

s i ń s k i, op. cit., s. 122, 130. 
H Ca łokształt zagadnienia te·go sporu przedst-awili Włoda rski, op. cit., 

s. 2 nn.; Gr ode ck i, op. cit., s. 237 nn.; Ma 1 e c z yń ski, op. cit., s. 49·5--495_
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Do końca życia Henryka III książęta nawet współdziałali solidarnie, tak 
na arenie międzydzielnicowej, jak i wewnątrzśląskiej 42_ 

Odmiennie niż między Bolesławem Rogatką a Konradem I głogowskim 
ułożyły się stosunki między Henrykiem III i Władysławem salzburskim. 
Władysław nie zrezygnował z 'kariery duchownej. Od 1256 r. bawił na 
dworne coraz potężniejszego wła!dcy Czech, Przemysła Ottokara II. Otto
kar obdarzał młodego księcia opieką i protekcją. Powierzył mu probostwo 
wyszehradzkie, z czym wiązało się kanclerstwo państwa. Dzięki protekcji 
Ottokara wstał Władysław biskupem passaws'kim. Godności tej nie zdążył 
jednak objąć, gdyż poparcie Przemysława Ottokara II i sprzyjające oko
liczności wyniosły go w 1265 r. na stanowisko metropolity salzburskiego. 
Książę Władysław cieszył się także łaskami papieża. Z Wrocławiem ko
ścielnie związany był poprzez piastowante scholasterii w tutejszej kapi

. tule katedralnej. Politycznie Władysław salzburski zaangażowany był po 
stronie Przemysła Ottokara II. Działał na rzecz związania Piastów Sląska 
z P.ragą 43. 

Liczne obowiązki Władysława salzburskiego nie pozwalały mu na 
dłuższe pobyty na rodzinnym Sląs'ku. Po raz pierwszy w dokumencie 
śląs·kim, którego wystawcą był Bolesław Rogatka, pojawił się w 1'250 r. 
wspólnie z bratem Henrykiem III w .roli świadka 44. Potem występował 
w dokumentach Henryka III bądź jako współwystawca, bądź jako udzie
lający zgody, wreszcie jako świadek 45. Ostatni raz spotykamy go w do
kumencie Henryka III z 10 VI 1266 r. jako udzielającego zgody na sprze
daż wrocławianom, Reinoldowi ze StrzegoITtia i Henrykowi Banczowi, 
kranYów w mieście 46_ Henryk III liczył się ze zdaniem młodszego brata. 
8 III 1260 r. zagwarantował Henryk III ·biskupowi wrocławskiemu T·oma
szowi I zapłacenie za Bolesława Rogatkę odszkodowa;nia w wysokości 
2 tysięcy grzywien 47_ Jednakże z uwagi na to, iż Władysław był wówcz�s 
nieobecny (,,Wladislaus nunc est absens") 48, wystawił Henryk III w tym 
samym roku drugi dokument w tej samej sprawie już za zgodą niedzielnego 
brata 49. Tak tedy między tymi braćmi panowała cały czas harmonia. 
Źródła dyplomatyczne nie dostarczają więc potwierdzenia wiadomości 

42 Por. Gr ode ck i, op. cit., s. 24S--.250; T. Si 1 n icki, Dzieje i ustrój kościoła

katolickiego na Siąsku do końca w. XIV, Warszawa 1953, s� 1'70-1715. 
43 Włodarski, op. cit., s. 18 nn.; Gr ode ck i, op. cit., s. 254-255; J. Sus

t a, ćeske dejiny, t. II, cz . 1, Praha 193·5 , s. 36 nn.; Si 1 n icki, op. cit., s. 1'70-f75. 
44 Reg., nr 707. 
45 Reg., nr 807a, 815, 870, 9·56, 994, 1024, 102'9, 1043, 1044, 1045, 1047, 1050, 1098,

1196, 1'224, 122'8, 1230. 
46 Reg., nr 11230. 
47 Reg., nr 1039. 
48 Urkunden zur Geschichte des Bisthums Bresiau i.m Mitteiaiter, wyd. G. A 

Stenzel, Wrocław 1845, nr 12. 
49 Reg., nr 1043. Por. też Wł od ars ki, op. cit., s. 33. 
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przechowaJJ.ych w źródłach narracyjnych o buncie, podziale księstwa 
i niezgodzie braci. Występowanie Władysława w dokumentach Henryka 

nie stanowi jeszcze dostatecznego argumentu przeciw podziałowi dziel

nicy, ponieważ wszyscy czterej synowie Henryka Pobożnego występowali 
wzajemnie w swoich dokumentach 50, mimo że od dawna istniały już 

trzy odrębne księstwa. Jednakże gdy Bolesław Rogatka, Henryk III i Kon
rad I głogowski wystawiali samodzielnie dokumenty, to Władysław salz

burski, o czym wyżej nadmieniłem, aż do 16 IX 1266 r. nigdy tego nie 

uczynił. Stosunki między książętami nie wskazują też ewentualnej przy

czyny fermentu wśród ryeerstwa. 
W wewnątrzdzielnicowej polityce obydwaj bracia rozpoczęli na nie

spotykaną dotąd w Polsce skalę akcję rewindykacji dóbr ziemskich utra

conych w przeszłości przez książąt 51. Księga henrykowska informuje, że

po umocnieniu swej władzy w księstwie wrocławskim Henryk III zaczął 

unieważniać nadania Bolesława Rogatki. Między innymi odebrał klaszto
rowi henrykowskiemu wieś Jaworowice. Przy każdej takiej sposobności, 
nie zważając na akt nadania, niezmiennie powtarzał, iż chce mieć na 

powrót posiadłości swych ojców 52
. W latach 1248 i 1250 Henryk III za

twierdził nadania Bolesława Rogatki uczynione jedynie za dusze ojca 
i dziadka 53. 16 XII 1261 r. książęta Henryk III i Władysław salzburski 

przeprowadzili dalsze rewindykacje: ,,considerata eciam iniuria, que 
nostro dominio illata fuit nostre puericia temporibus ... super hoc nos 

maxime indignatos ... ab omnibus possesoribus nostro dominia nostrisque 
usibus ascribentes omnia Pę}'Petuo" 54

. Kres polityce rewindykacyjnej po
łożył zaraz po śmierci Henryka· III Władysław salzburski, który ogłosił 

wszelkie nadania jego dziadka i ojca za trwałe i niepodważalne 55. Ąkcja 
prowadzona przez Henryka III i Władysława salzburskiego nie sprowa

dzała się tedy do odzyskania dóbr utraconych tylko przez Bolesława Ro
gatkę, lecz dotyczyła także dóbr utraconych przez Henryka Brodatego 

i Henryka Pobożnego; nie miała też na eelu odzyskania tylko posiadłości 
nieprawnie zawłaszczonych. Widać to jasno z przedstawionego materiału 

źródłowego, gdzie jest mowa o nadaniach Henryka Brodatego, Henryka 
Pobożnego i Bolesława Rogatki. 

5o Reg., nr 707, 710, 712, 885, 896, 909, 910. 

51 G r  o d e c k i, op. cit., s. Q4,1. 

52 Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań-Wrocław 194·9, s. 271-272: 

,,dicens omni occasione et donacione postposita: Volo patrum meorum hereditate> 
rehabere". 

58 Breslauer Urkundenbuch, wyd. G. Korn, Wrocław 1'870, nr 1-4, 15. 

54 Tamże, nr 23. 

55 Księga henrykowska, s. 283: ,,Unde quidam ,junior ducis interfecti filius 

Wlodezlaus nomine, cum post ·obitum fratris sui, domini tercii ducis Henrici regnare 

cepisset, statuit et ordinavit, ut omnia facta avi sui et patris haberentur rata et 

firma et quasi sepulta ut nullus hominum de factis antiquis presumeret umquam 

quicquam locui vel iudicare vel ordinare". 
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Mimo solennej deklaracji Władysława salzburskiego o zakończeniu 
rewindykacji trwały one nadal. W okresie swych rządów we Wrocławiu 
od 1266 do 1270 r. Władysław kontynuował te przedsięwzięcia w sto
sunlm do posiadłości biskupstwa wrocławskiego 56• Poświadczają to doku
menty, zwłaszcza z okresu 'sporu. Henryka IV z biskupem wrocławskim 
Tomaszem II. Dowiadujemy się z nich o żądaniach biskupa zwrotu dóbr 
zabranych 'kościołowi przez ojca i stryja księcia 57

• W ślady Władysława 
salzburskiego szli również Bolesław Rogatka i Konrad I głogowski ss. Jak 
w takim razie rozumieć wcześniejsze wyrzeczenie się przez Władysława 
tego rodzaju polityki? Wytłumaczenie tego może być tylko jedno, miano
wicie książące ogłoszenie zakończenia rewindykacji dotyczył-o wyłącznie. 
dóbr klasztornych i rycerskich, jak słusznie przed laty zauważył T. Sil
nicki 59. W tym momencie dochodzimy do stwi

1
erdzenia hipotetycznej 

przyczyny wybuchu 'rokoszu rycerstwa. Domagało się ono pozostawienia. 
swych dóbr ziemskich w sp6koju. Na tę przyczynę buntu wskazywałby 
dodatkowo jego zasięg społeczny, ogarniający stosunkowo szeroki-e kręgi 
rycerstwa, jak mówią źródła (,,per vim militum ... in duo divisa tuit")
Nic w tym dziwnego, skoro zagrożone zostały materialne podstawy feuda
łów świeckich. Spełnienie postulatów rycerstwa dopiero po zgonie Hen
ryka III nasuwa wniosek, że bunt'ten nie zakończył się dla jego uczestni
ków pomyś1nie. Sukces rycerstwa, doprowadzen1e do podziału księstwa, 
byłby przecież równoznaczny z zakończeniem procesów rewindykacyjnych . .  
Tak się nie stało. Henryk III i Władysław salzburski działając najpewniej; 
solidarnie opanowali sytuację i nie dopuścili do podziału dzielnicy wrn-· 
cławskiej. Ułatwiła im zadanie okoliczność, że do buntu nie przyłączyli. 
się zapewne baronowie, najwyżsi dostojnicy księstwa, jeśli ·bowiem przy
łączyliby się, wynik starcia najprawdopodobniej byłby inny, a poza tym 
autorzy źródeł nie omieszkaliby natychmiast donieść o ich udziale .. 
W oczach dziejopisarzy natomiast postulaty rycerstwa stały się rzecży
wistością. Zaważyła na tych relacjach pewna zbieżność chronologiczna. 
między buntem i w parę miesięcy· potem zaszłą zmianą na tronie wro
cławskim w wyniku zgonu Henryka III. Fakt ten utrudnił autorom źródeł 
dokładne rozeznanie wyniku sporu. 

Decyzję wstrzymania polityki rewindykacyjnej w stosunku do dóbr· 
rycerskich podjął Władysław salzburski samodzielnie, bez nacisków, kie
rując się racją stanu. Bunt mimo niepowodzenia stanowił sygnał ostrze
gawczy, wskazywał na możliwość zakłócenia dobrych dotąd stosunków 
władców z rycerstwem, co w kontekście permanentnej w XIII w. kon
frontacji Piastów wrocławskich z tutejszymi biskupami w rezultacie· 
mogło przynieść zmianę układu sil politycznych. Dla książąt skutki takiej, 

SG Si 1 n i ck i, op. cit., s. 1'70......,1175. 
57 Reg., nr 1'50'5, 150.6, 1507, 117,20, 2-141. 
5B S i 1 n i ck i, op. cit., s. ,1174 nn. 
so Tamżf, s. 172, przyp. 2. 

/ 
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zmiany byłyby raczej opłakane, cZ€go dowodzą wypadki na ter,enie Mało
polski w XII i na początku XIII w. 

Znajdujemy jeszcze dalsze argumenty ugruntowujące pogląd o nie
zrealizowaniu postulatu zbuntowanego rycerstwa co do podziału księstwa 
wrocławskiego. Kronika polska i Kron�ka· książąt polskich, tedy te same 
źródła, które stwierdziły już podział, doniosły na:stępnie,_że Henryk III 
„videret se morti proximum, filium :suum .. . fratri suo Vlodislao in 
federe prime sorti:s et consorcii commendavit" 60. Z kolei już sama
Kronika polska, pisząc o śmierci Władysława salzburskiego i o obejmują
cym rządy jego następcy, nazwala Henryka IV „filiosus et consors" 
stryja 61

. Zwracam uwagę, że w obu powyższych wypadkach zostały użyte 
terminy „consorcii, consors", które oznaczają spólposiadaczy niepodziel
nego spadku. Jeśli w pierwszym przekazie posłużenie się przez kronikarzy 
słowem „consorcii" na określenie stosunku między 'braćmi jest do pew
nego stopnia w 'kontekście całego ustępu wytłumaczalne, chociażby siłą 
inercji, przyzwyczajenia do myślenia pewnymi kategoriami, to użycie 
po raz wtóry przez Kronikę polską tego słowa stanowi już dylemat, gdyż 
Władysław salzburski i Henryk IV od dawna nie byli'by już consortibus, 
gdy-by istotnie doszło do rozbicia księstwa wrocławskiego. Kronika książąt 

polskich, przejąwszy ze starszej Kroniki polskiej wiadomość o podzieleniu 
dzielnicy, we fragmencie poświęconym śmierci Władysława i początkach_ 
panowania Henryka IV, również przejętym z Kroniki polskiej 62, ni€ 
nazwala już stosunku stryja i bratanka powtórnie okr,eśleniem consortio 63

. 

Autor tej kroniki zgodnie z wymową faktów podanych przez jego źródło 
musiał przeredagować nieco ten ustęp; czyniąc to, powstawał w zgodzie 
z logiką, jakkolwie'.k mijał się z rz,eczywistym tokiem wydarzeń. Grzeszący 
balamutnością twórca Kroniki polskiej wprowadził sporo zamętu do 
źródeł, a także do współczesnej 'literatury historycznej 64• Kwestionując 
informację o rozbiciu na dwie części księstwa wrocławskiego, -podważyłem 
jednocześnie przyjmowaną do tej pory w nauce dzienną datę śmierci 
Henryka III. Zgon jego nastąpił nie w grudniu 1266 r., lecz przed 16 wrze-

so Kranika polska, s. 653; Kronika książąt polskich, s. 4194. 
61 Kronika polska, s. 654. 
62 O zależności Kroniki książąt polskich od Kroniki polskiej por. J. Dąb r o  w

.s ki, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964, s. 166. 
sa Kronika książąt polskich, s. 494. 
64 Podzi-ał księstwa wrocławskiego między Henryka III i Władysława salzbur

skiego przyjmują między innymi:· Gr o d e  c k  i, op. cit., s. �47__,248; Li g ę  z a, 

op. cit., s. 15'50. M a 1 e cz yń s ki, op. cit., s. 495-496, uważa, że dzielnica wrocław

ska nie została podzielona. Odnośnie do innych bałamutnych informacji Kroniki 

polskiej por. J. M u 1 a r c z y k, Echa koronacji królewskich w polskim dziejopisar

stwie do końca XIII w. ,<Acta Universitatis Wratislaviensis, 226, Historia, z. 26, 
1974, s. 61�62); te n że, Rec.: Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, praca 

zbiorowa pod red. H. Łowmiańskiego, Wrocław 1�173; ,,Sobótka", 19,75, nr 1, s. 80. 
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śnia tegoż roku, za czym przemawia pierwszy samodzielnie wystawiony 
w tym czasie dokument Władysława salzburskiego. 

Przyczyny i przebieg uwięzienia przez Bolesława Rogatkę 18 II 1277 r. 
Henryka IV są w literaturze przedmiotu dokładnie i wyczerpująco opra
cowane 65. Niedostatecznie jedynie przedstawiono rolę możnych wrocław
skich ·w przedsięwzięciu księcia legnickiego. Kronika polska i Kronika

książąt polskich przemilczały ich imiona. Podał je dopiero w XV w . 
.J. Długosz. R. Grodecki idąc za przekazami źródeł historiograficznych 
wyraził pogląd, według którego nieprzyjazne nastroje rycerstwa wrocław
skiego wobec Henryka IV odegrały jakąś rolę w zamachu Bolesława 
Rogatki z 1277 r. Konieczność ułagodzenia fermentu nie pozwoliła księciu 
wrocławskiemu, po wyjściu z niewoli, pospieszyć z pomocą Przemysłowi 
Ottokarowi II w chwili decydującej próby 66. Dla poparcia mniemania 
o pacyfikowaniu przez Henryka IV stosunków w :swej dzie1nicy powołał
się R. Grodecki na wystawiony w 1277 r. dokument władcy Wrocławia,
gdzie mowa jest o pojednaniu się księcia z anonimowymi feudałami, ska
zanymi uprzednio _na banicję, oraz o utworz.eniu specjalnych trybunałów
do walki z rozbojem i rabusiami 67

• W skład każdego z tych trybunałów
wejść miało dwóch rycerzy i dwóch mieszczan. 'Również K. Maleczyński
dopatrywał się negatywnej postawy świeckich feudałów wrocławskich

· w trakcie zatargu z 12�7 r., czego skutkiem jest brak książęcych doku
mentów nadawczych na ich rzecz w latach 1277-1278 68. 

Te przypuszczenia R. Grodec'kiego i K. Maleczyńskiego nie trafiają do
przekonania. Nie ma podstaw do wyciągania z treści sądowego doku
mentu Henryka IV wniosków o złych stosunkach księcia z rycerstwem.
Wymierzony on był przeciwko aktom rozboju czy tylko samowoli. Kara
wygnania spotkała wspomnianych w tym dokumen�ie feudałów zapewne
za takie czyny. Nasilały się one szczególnie w czasie wakansu na tronie
książęcym. Mamy też w dokumentach ewidentne ślady pewnych występ
ków rycerstwa. W 1278 r. Paszko syn Piotra Stossowicza oddał cystersom
henrykowskim 10 łanóy.r zabranych im ·bezprawnie w czasie niewoli
Henryka IV 69. 10 V 1282 r. rycerz Jeszko dal księciu Henrykowi IV swe
dobra Muszkowice z wdzięczności za darowanie mu kary, na którą za
służył swym niebezpie�znym i' szkodliwym postępowaniem 70. Podobne
wydarzenia miały już miejsce wcześniej w dziejach Śląska, mianowicie

65 Włodarski, op. cit., s. 68 nn., gdzie też obszerna bibliografia; Gr ode c-

k i, op. cit., s. 267 nn.; M a 1 e c z y ń s k i, op. cit., s. 505--!508. 
66 G r o d e c k i, op. cit., s. 2&2. 

G7 Reg., nr 1554; G r o d e c ki, op. cit., s. 2•82.
6S M a 1 e c z y ń s ki, op. cit., s. 508.

GD Reg., 1555. • 
70 Reg., 1708. 
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po śmierci Henryka Pobożnego 11. Nie były t� jednak w obu wypadkach 
przejawy antypaństwowej rebelii rycerskiej. Jeśli idzie natomiast o wy
wód K. Maleczyńskiego o wstrzymaniu w latach 1277-1278 przez księcia 
nadań dla rycerstwa, trzeba zauważyć, iż wpłynąć na to mogły najroz
maitsze inne pr:zyczyny. Henryk IV w okresie swych rządów nie okazał 
się w ogóle władcą zbyt+hojnym w szafowaruu nadaniami ara' eua:ałó 

\..:. aR � J - · dtrc'łiownycfi. P-onadto niezachowanie się do naszych 
czasów dokumentów nadawczych nie jest równoznaczne z ich brakiem: 
tym bardziej że chodzi o tak krótki wycinek czasu. Wątpić należy, czy 
Henryk IV ważyłby się w 1278 r. po śmierci Przemysła Ottokara II na 
wyprawę do Czech w celu objęcia tam, rządów 72, o ile nie miałby popar
cia feudałów w swojej dzielnicy. R. Grodecki i K. Maleczyński nie wy
mienili personalnie żadnego z feudałów · jako stojącego w opozycji do 
księcia wrocławskiego. 

Pogląd C. Grtinhagena, widzącego wśród przywódców buntu z 1277 r. 
Tema z Wezenborgów, którego zidentyfikował z Długoszowym Tomaszem, 
dogłębnej krytyce poddała już H. Polaczkówna 73. Ni,e ustosunkowując się 
do tej krytyki we wspomnianym powyżej artykule, ·E. Ligęza opowie
działa się za wiarygodnością przekazu J. Długosza. Długoszo·wego Janusza 
z Mich utożsamiła z Januszem z Michałowa, natomiast Tomasza z Ternem 
z Wezenborgów, trzecim zaś przywódcą opozycjonistów miał 'być Jan 
Zerzucha 74.. Wystąpienie ich przeciwko księciu wrodawskiemu było wy
razem walki o władzę, ,,a przede wszystkim o znaczenie niektórych rodów 
w państwie" 75. Ci feudałowie mieli jednak najmniejsze powody do _walki 
o władzę, ponieważ nieprzerwanie od czasów Henryka III znajdowali się
u władzy. Janusz z Michalowa. występuje w dokumentach Henryka III
19 razy od 22 IV 1250 do 5 IV 1266 r. jako sędzia dworski i kasztelan
Niemczy 76, w dokumentach Władysława sałzburskiego 5 razy od 2 IV 1267
do 1269 r. również jako kasztelan Niemczy 77, natomiast w doku�entach
Henryka IV kasztelana Niemczy Janusza z Michałowa spotykamy 12 razy
od 24 X 1270 do 27 IV 1276 r. 1s Tema z Wezenborgów poznajemy z 8 do
kumentów Henryka III od 26 II 1253 do 10 VI 1266 r. w roli sędziego

n Księga henrykowska, s. 2'57: ,,Quid actum sit in te.rra post paganos. Postquam 
autem pa.gan-i intraverant terram hanc et in ea multa fecerant lamentis interfecto
que inclito duce, dominabantur in terra ista milites et unusquisque, quod sibi de 
hereditatibus ducis placuit, adtraxit". 

72 Wło dar sk i, op. cit., s. -HS; Gr o d e  ck i, op. cit., ·s .. 282. 
73 H. P o I a c z k ów n a, Ród W ezenborgów {Roczniki Heraldy czne, t. VII, 192•6, 

s. 141-142).
74 Li g ę z a, op. cit., s. 552-554.
75 Tamże, s. 55Q, 554. 
7G Reg., nr 7118�1224. 
77 Reg., nr 1259-1'323. 
n Reg.,· nr 1349-1501. 
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dworskiego 79, z dokumentów Władysława salzburskiego zaś 13 razy z tym 
samym tytułem od 16 IX 1266 do 27 VII 1269 r. 80, a w dokumentach Hen
ryka IV jest poświadczony 34 razy, jako sędzia od 24 XI 1270 do 28 VII 
1278 r. 81 Z kolei Jan Żerzucha pojawił się w „dokumentach Henryka III 
4 razy bez godności urzędniczej od 11 XII 1251 do 5 IV 1266 r. 82, w do
kumentach Władysława salzburskiego 7 razy od 27 VI 1267 do 27 VII 
1269 r. już na stanowisku kasztelana Barda 83, w dokumentach Henryka IV 
widzimy go jako kasztelana Barda 4 razy od 30 VII 1272 do 8 XII 1273 r. 84 

31 XII 1270 r. Terno z Wezen orgów i Janusz z Michałowa wraz z Dzier
żysławem z Byczenia, Michałem z Sośnicy, Eberhardem oraz Szymonem 
Gallami poświadczeni są V( ,składzie rady Henryka IV 85. W 1270/71 r. Ja
nusz raz-em z Ternem zagwarant�wali w imieniu baronów wrocławskich 
podjęte przez Henryka IV zobowiążanie wobec Przemysła O_ttokara II 86. 

W kwietniu 1276 r. Terno, Janusz, Szymon Gall oraz Radaw Dremlik 
wystąpili jako delegowani przez księcia wrocławskiego sędziowie w spo
rze z biskupem wrocławskim Tomaszem II 87. 

Janusz, Terno i Jan należe1i przeto do jednej generacji. Zaczynali swe 
kariery mniej więcej równocześni,e i mniej więcej równocześnie je zakoń
czyli. Dowolnym domysłem byłoby łączenie zniknięcia tych feudałów 
z otoczenia księcia z wydarzeniami 1277 r. na podstawie li tylko zbieżności 
dat, tym hardzi-ej że zbieżność owa jest więcej niż problema_tyczna. E. Li
gęza wyciąga mimo to wniosek, iż Henryk IV usunął ich „z drogi, ażeby 
dojść do władzy" 88. Spójrzmy przeto, jak to usunięcie wyglądało w prak
tyce. Janusz z Mkhałowa skończył 'karierę polityczną 9 miesięcy prned 
porwaniem Henryka IV, zmarł zaś według Nekrologu kamienieckiego 

w 1283 r. 89, zatem w 7 lat po ustąpieniu ze stanowiska kasztelana Niem
czy. Zapewne odszedł na zasłużoną „emeryturę". Ni,e dotknęły go żadne 
represje za postawę w okresie konfliktu ·z Bolesławem legnickim. Po 
1277 r. u boku Henryka IV nadal występują przedstawiciele rodziny 
Pogorzelów, do której należał Janusz. W latach 1272-1290 stale wystę
pujący w dokumentach Henryka IV Jarosław, syn Mroczka z Pogorz.elów, 

79 Reg., nr 81l15-L230. 
so Reg., nr 1!2·37-1329. 
s1 Reg., nr 1349-l57i2. 
82 Reg., nr 779---,li2,24. 
s3 Reg., nr 1268�13i29. 
s4 Reg., nr 140S--1441. 
85 Reg., nr 1351. 
ss Reg., nr 1•349. 
87 Reg., nr 1505, 1606, 1507. 
88 L i g ę z a, op. cit., s. 552, 55-3. 
89 Nekrolog kamieniecki, wyd. W. wattenbach (Zeitschrift des Vereins ftir 

Geschichte Schlesiens, t. IV, 1'862, s. 330). Por. iK. Eis t e r  t, Beitriige zur Genealogie

cles Breslauer Bischofs Preczlaus von Pogaren (1299-1376) (Archiv fur Schlesische 
Kirchengeschichte, t. X.X, ill962, s. 2·51). 
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przejął po Janie Żerzusze kasztelanię. Barda 90. Od 1281 do 1290 r. nie
przerwanie godność kasztelana Sądowla z ramienia Henryka IV sprawo
wał Budziwoj 91. Brat Budziwoja, Stefan z Michalowa, widoczny jest 
w dokumentach księcia ,wrocławskiego w latach 1284 i 1287 92_ Paweł 
z Michałowa_, syn Budziwoja, pojawił się w dokumencie Henryka IV 
w 1288 r. 93 Bogusza z Pogorzelów w otoczeniu księcia wrocławskiego 
zastajemy w latach 1287-1290 94. Godne zaakcentowania jest, że w 1290 r. 
Bogusz występuje .wśród wykonawców testamentu politycznego Henry
ka IV Prawego 95. Ominęły więc tę rodzinę jakielmlwiek represje władcy.
Członkowie jej cieszyli się nadal jego pełnym zaufaniem. 

Pewnych trudności nastręczyła cytowanej autorce osoba Tema z We
zenborgów. Już po uwolnieniu Henryka IV, a to 28 VII 1278 r., pojawił 
się on w dokumencie byłego więźnia Bolesława Rogatki z tytułem „iudex 
generalis" 96, tymczasem jako zdrajca winien już dawno być odsunięty od 
władzy. Okazuje się, iż i ta przeszkoda z łatwością ,da się pokonać. Wy
starczy po prostu stwierdzić, że Terno chwilowo pojednał się z księciem 
albo go oszukał, fałszywie przedstawiając swą rolę w wypadkach 1277 r., 
albo wreszcie miał tak silną pozycję, iż do czasu Henryk IV nie mógł się 
buntownika pozbyć 97. Są to tylko słowa, kłócące się na dodatek z wy
mową źródeł; identycznie było z oskarżeniem trzech omawianych teraz 
możnowładców. i kanclerza Bernarda o trucicielstwo. Terno z Wezen:bor
gów umarł zapewne w 1278 r. Już od 22 IX 1278 :r. stanowisko sędziego 
(iudex generalis) przejął po nim Mikołaj syn Grzymisława 98. 8 II 1279 r. 
Henryk IV nazywa Henryka syna Tema swym wiernym rycerzem 99• 

Henryk z W ezenborgów na dobre zadomowił się na· dworze wrocławskim 
od 1281 r., osiągając stanowisko stolnika, kasztelana i sędziego 100. Tak 
tedy i r-0dzina Wezenborgów służyła Henrykowi IV wiernie, w każdym 
razie on nie okazywał co do tego najmniejszych podejr2ień. 

Jan Żerzucha po 8 XII 1273 r. nie pojawił się więcej w dokumentach 
książęcych. W dokumentach rycerskich spotykamy go jeszc2ie w latach 
1276 i 1285 101. Jan żerzucha był członkiem konfraternii klasztoru henry
kowskiego 102. 

go Reg., nr 1392--.2141. 
91 Reg., nr 1675--2141. 
92 ·Reg., nr 1'855, 2012, 2050. 
9s Reg., nr 2087. 
94 Reg., nr 20,112, 2140, 2141. 
ns Reg., nr 2140. 
96 Reg., _nr 1572.
97 Tak Li g ę z a, op. cit., s. 553. 
�s Reg., nr 1576.
99 Reg., nr 1594.

100 Reg., nr 1680-2141.
101 Reg., nr 1499, 1780a. 
102 H. Gr il g er, Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550) (Archiv 

ftir Schlesische Kirchengeschichte, t. XXXII, 1974, s. 70). 
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Koncepcja „trzech zdrajców" podbudowana została. przez E. Ligęzę 
dalszymi, podobnymi do powyższych argumentami. Janusz, Terno i Jan 
zostają mianowani opiekunami Henryka IV. Funkcję tę razem z Przemy-
slem Ottokarem II sprawować mieli w latach 1270-1273 103. Dokument, 

. który winien dowieść tego, bynajmniej nie pozwala na tak precyzyjne
wskazanie opiekunów, naturalnie prócz Ottokara . Interesujący nas frag
ment brzmi: ,,Super quibus per nos inviolabiliter observandis spontaneum 
restituirnus iuramentum venerabilibus patribus et dominis Th. episcopo 
Vrat . et W. episcopo Lubusen presentibus baronibus nostris videlicet 
dominnio Janussio de ... domino Themone, et Iwano etc . et multis alliis 
promitentibus pro nobis sollempniter. Quod si alicuis predietarum nostra
rum paciorum fuerimus transpressores, sepedicti domini episcopus statim 
ponendi terram nostram sub interdisto a nobis cum omnibus nostris, et 
adherendi domino regi plenam et liberam habeant facultatem" 104. Poza 
tym w przytoczonym fragmencie dokumentu Henryka IV brakuje Jana 

, Żerzuchy, a obok Janusza i Tema są jeszcze wymienieni dwaj biskupi, 
,.vroclawski i lubuski, tudzież trudny do zidentyfikowania Iwan. Janusz, 
Terno oraz Jan nigdy nie nosili w źródłach godności opiekunów księcia 
wrocławskiego. Tytuł ten miał zupełnie kto inny, mianowicie znany 
ówczesny feudał śląski Szymon Gan 1os. 

Na podstawie rzekomego wyłącznego opi-ekuństw.a Janusza, Tema i Ja
na nad Henrykiem IV E .  Ligęza obarczyła ich winą za - jak to nazywa -
godzącą w interesy państwa „nieudolność" i „nieodpowiedzialność" poli
tyczną, powodującą straty terytorialne, gdy po uwięzieniu księcia spra
wowali pełnię władzy nad dzielnicą wrocławską 106• W 1277 r. rzekomo 
byli w Pradze. O nieskrępowanej ich woli świadczyć zaś ma jakoby 
dokument z 1277 r., gdzie czytamy jednak, iż nie oni sami, ale Przemysł 
Ottokar II „consilio voluntate et assensu nobilium et prudentum baronum 

,, 

terre Wratislawiensis" podejmował decyzję 107_ W formule przyzwalającej 
tego dokumentu nie dostrzegam niczego nadzwyczajnego. W ówczesnej 

10a L i g ę z a, op. cit., s. 552. 
104 Das urkundliche Formelbuch des Koniglichen Notars Heinricus Italicus aus 

der Zeit der Konige Ottokar II. und Wenzel II . von Bohmen (Archiv fur Kun de 
osterreichirsche Geschichtenquellen , t. XXIX, H363, nr 52): P or. Ligę z_ a, op. cit.,

s. 552 i przyp. 1,6. Dokumen t ten przez niektórych badaczy uważan y jest za ćwiczenie
stylistycżn e, stąd kwestio n uje się fakt o piekuństwa Ottokara II n ad Henrykiem IV.
Por. Malec z y ń sk i, op. cit., s. 502 i przyp . 18 n a  tejże stro nie.

10s Reg., n r  1396. Por. też K. W u t k e, Zur Geschichte d. Geschlecht d. GaUici
(Walch) und ihres Grundbesitzes in Schlesien im 13/16. J. (Zeitschrift des Verein s 
fur Geschichte Schlesien s, t. LXI, 192,7); W. S ob o ci ń ski, Historia rządów opie
kuńczych w Polsce (Czaso pismo Prawn o-Histo ryczn e, t. II, 1949, s. 331-334); Si 1-
n i ck i, op. cit., s. 178; E. Ma 1 e c z y ń sk a, Próby odbudowy państwowości pol

skiej w oparciu o Sląsk w XIII w. (Szkice z dziejó w Śląska, t. I, Warszawa 1955, 

s. 144); Male c z y ń ski, op. cit., s. 502.
10G Li gę z a, op. cit., s. 551·-554. 
101 Voigt, nr 49; Ligę z a, op. cit., s. 551. 
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Europie nie było takiego minarchy, który by mógł nie liczyć się ze zda
niem elity rządzącej. Dokument Ottokara nie ·podaje imion baronów wro
dawskich, udzielających rady i zgody. Owa rada i zgoda nie były znowu 
tak powszechne. Nieobecni w Pradze możnowładcy wrocławscy niechętnie 
.zaakceptowali cesje terytorialne na rzecz przeciwników Henryka IV, 
uzgodnione przez ich de1egację i Ottokara. Władca Czech musiał wywrzeć 
na nich silny nacisk. Kasztelanowi Krosna zagmził wręcz, że jeśli nie 
podporządkuje się jego postanowieniom, zostanie to poczytane za działa
nie na szkodę Henryka IV; w:szelkie konsekwencj,e tych kroków Ottokar 
obiecał wziąć na siebie 10s. Wtedy dopiero możni wrocławscy oddali zie
mię krośnieńską maz:grabiemu brandenburskiemu Ottonowi V. Pod taką 
samą, zapewne jednak jeszcze większą presją Ottokara po:mstawali możni. 
.będący w Pradze. Nie widać więc w postępowaniu możnowładców wro
dawskich „nieudolności", tym bardzi,ej „nieodpowiedzialności" w szafo
waniu terytorium księstwa. Pozytywną opinię dostojnilmm Henryka IV 
•.vystawił w XV w. także J. Długosz, pi:sząc_ o n!ich, że na wieść o uwię-
zieniu swego panu czynili przygotowania do jego uwołnienia 109_ 

Celem podróży baronów śląskich do Pragi było szukanie tam pomocy 
u Przemysława Ottokara II przeciw Bolesławowi Rogatce. W składzie po
selstwa nie było na pewno Janusza z Michałowa i Jana Żerzuchy, oby
dwaj bowiem nie uczestniczyli już w życiu politycŻnym. Mógł wyjechać 
do Pragi T,emo z Wezenborgów, lecz czy wyjechał w rzeczywistości, nie 
dowiemy się chyba nigdy. Kimkolwiek byli przeciwnicy Henryka IV, nie 
podjęliby ryzyka podróży do Czech, do protektora księcia wrocławskiego, 
ponieważ zgotowano by im tam na pewno godne zdrajców przyjęcie i nie 
byliby dopuszczeni do współdecydowania. Przemysł Ottokar II wiedział -
nie wykluczone, że od tych możnych, którzy przybyli do Pragi - kto 
spośród poddanych Henryka IV współdziałał z Bolesławem legnickim 
w zamachu z 18 II 1277 r .. W wystawionym dokumencie z 1277 r. władca 
Czech upomniał tych, którzy uwięzili i oddali Henryka IV w ręce stryja, 
pana Legnicy 110. 

Pomijając teraz całą powyższą szczegółową analizę, wykluczającą udział 
w akcji Bolesława Rogatki przeciw Henrykowi IV podanych przez J. Dłu
gosza .możnych wrocławskich, nie można Janusza z Michalowa, Tema 
z Wezenborgów i Jana Żerzuchy, z ich rodzinami i klientelą, utożsamiać 

' 

z całą ówczesną elitą władzy księstwa wrocławskiego. Dow�dnie znamy 
jeszcze bardzo wielu wybitnych możnowładców z kręgu Henryka IV. Za
słanianie się twierdzeniem, że J. Długoszowi trzeba wierzyć, gdyż po-

10s Włodarski, op. cit., s.
· 
75 przyp. 4 na s. 70; Gr ode ck i, op. cit., 

s. 271--<272. 
109 D l u g o s z, op. cit., s. 248.
110 Reg., nr 1522. 
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dobno czerpał z wiarygodnego źródła 111, jest nieporozumieniem, tego 
źródła bowiem nikt z badaczy nie widział na oczy, zatem trudno roz
strzygać, czy było ono wiarygodne, czy nie. W każdym razie wiadomo 
jest teraz, że w tej sprawie J. Długoszowi dać wiary nie można. Faktem 
wszak nie zmienionym pozostaje, że jacyś feudałowie wrocławscy weszli 
w porozumieni,e z Bolesławem Rogatką. Nie był to bunt, otwarta opozycja, 
lecz tajny spisek, na co jednoznacznie wskazują cytowane już źródła (,,Pro 
voto ergo machinacionis sue quibusdam baronibus"). Spiskowców owych 
nie znajdziemy - zdaje s�ę - wśród wysokich dostojników dzielnicy. 
Nie odnotowujemy bowiem w źródłach żadnych gwałtownych zmian na 
stanowiskach urzędniczych po uwolnieniu Henryka IV. Żadna też z do
tychczas będących przy władzy rodzin możnowładczych nie wybiła się 
ponad inne, ani też nie upadła. 'spiskowców szukać należy ewentualnie 
wśród feudałów spoza grupy urzędniczej, być może wśród owych banitów 
z sądowego dokumentu Henryka IV, którzy przypuszczalnie zostali najęci 
przez Bolesław:a Rogatkę, a kto wie czy nie przez jego inspiratorów. Na 
podjęcie przez Bolesława legnickiego decyzji o zamachu na swego bra
tanka obok motywów osobistych, wynikających z pretensji terytorialnych 
do części księstwa wrocławskiego, wpłynęły też, może przede wszystkim, 
okoliczności związane z ·zaostrzającą się rywalizacją dwóch obozów poli
tycznych - Przemysła Ottokara II i Rudolfa Habsburga 112. 

Zarówno w buncte przeciwko Henrykowi III, jak i w spisku przeciwko 
Henrykowi IV nie wzięli zatem udziału dostojnicy wroclaw:scy, tym bar:.. 

dziej Janusz z Michalow:a, Terno z Wezenborgów i Jan Żerzucha. Nie 
może więc być mowy o ich długotrwałych, rzekomo sięgających czasów 
Henryka III tarciach z książętami wrocławskimi m. 

ZWEI EMPORUNGEN DES SCHLESISCHEN RITTERTUMS GEGEN 

DIE FtJRSTEN VON WROCŁAW IN DER ZWEITEN HXLFTE 

DES 13. JAHRHUNDERTS 

Die Oiberlieferungen der Polnischen Chronik, der Chronik der polnischen 

Filrsten sowie J. Dlugosz's i.iber die Emporung weltlicher Feudalherren gegen 
Heinrich III. und die Teilung des Wrocławer Fi.irstentums, das bisher gemeinsam 
von Heinrich und Władysław von Salzburg regiert wurde, erwiesen sich nach 
griindlicherer Analyse als nur teilweise zutreffend. per Aufruhr war· gewiss die 
Folge des Widerstandes der Ritterschaft gegen die Politik der Wrocławer Fi.irsten, 
Landgiiter zu revindizieren, gerichtet. Die Aktion des Rittertums blieb erfolglos. 
Die Fiirsten vereitelten die Teilung des Gebietes. Wrocławer Wiirdentrager hatten 

111 Li g ę z a, op. cit., s. 552. 
112 Zob. wyżej literaturę podaną w przyp. 65 oraz F. Ma 1 e c z y ń s k i, Poiska,

Austria, Czechy i Brandenburgia w Latach 1278-1290 1(Wieki Srednie, Warszawa 
, 1962, s. 1185-199). 

113 Jak chce Li g ę  z a, op. cit., s. 551. 

2 - Sobótka 1978, z. 1 



18 Jerzy Mularczyk 

sich am Aufruhr nicht beteiligt. Das Daturo des Aufruhrs kann hypothetisch in den 
Anfang des Jaqres 1'266 gesetzt wer<ien. Bei Gelegenheit liess sich feststellen, das� 
Heinrich III. vor dem 16.9.111266 gestorben war, und nicht, wie bisher angenommen 
wurde, am 3.12.1-266. 

Dieselben Quellen liberliefern Nachrichten liber die Beteiligung einiger Wrocła
wer Feudalherren (deren Namen gab J. Długosz im 15. Jh. an) am Anschlag Bole- · 
:;ławs Rogatka auf Heinrich IV. am 1·8.2.12'77. Es war kein Aufruhr gegen den 
Wrocławer Flirsten, s·ondern eine geheime Vereinbarung unbekannter Ritter mit 
Bolesław Rogatka. Die hochsten Wlirdentrager des Flirstentums bewahrten, ahnlich 
wie in den Zeiten Heinrichs III. und Władysławs von Salzburg, auch diesmal ihre 
volle Loyalitat gegenliber ihrem Herrscher. Die Machthaber, die von J. Długosz 
als angebliche Komplizen Bolesławs Rogatka angegeben worden sind, hatten in 
Wirklichkeit mit dem Attentat auf Heinrich IV. nichts gemein. 

/ 




