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ZAJĘCIE ZIEMI LUBUSKIEJ PRZEZ MARGRABI0W 
BRANDENBURSKICH W POŁOWIE XIII WIEKU 

Przejście w r. 1249/1250 Ziemi Lubuskiej spod władania polskiego 
pod władzę feudałów niemieckich, arcybiskupa magdeburskiego Wili
branda oraz margrabiów 'brandenburskich Jana i Ottona, było już wie
ldkrotnie roz.ipatrywane ,przez historiografię potlską i niemiecką 1. Nie ma 
więc potrzeby wracać do spraw dobrze już poznanych. Znane są w szcze
gólności wydarzenia 20 IV 1249 r., lktóre skłoniły księcia śląskiego Bole
sława Rogatkę do odstąpienia połowy spośród <trzech grodów w Lubus:w 
i połowy Ziemi Lubuskiej arcybiskupowi Wilibr:mdowi 2• Mniej jasne 
są natomiast okoliczności, wśród których nag!Ó w latach 1252-1253 
obo'k arcybiskupa magdeburskiego jako współposiadacze połowy Ziemi 
Lubuslkiej 1pojawili się magrabiowie ·brandenburscy, Jan I i Otton III. 

Kwestia ta interesowała przede wszystkim naukę niemiecką. Nie po
trafiła oo.a jednak tego zagadnienia rozwiązać. ,,W jakim czasie i w ja
ki sposób - pisał H. Ludat - udało się [margrabiom] ... stanąć mocną no
gą w Ziemi Lubuskiej obok arcybiskupów magdeburskich, nie udało się 
wydobyć ze skąpych przekazów" 3

• Stawiali sobie to pytanie dwaj naj
wybitniejsi badacze dziejów Ziemi Lubuskiej, O. Breitenbach i P. v. Nies-

1 Zob. O. B r e  i t e  n b a c h, Das Land Lebus tmter den Piasten, Filrstenwalde 
Spree 1890, s. 71 i n.; R. Gr o d e  c k  i, Dzieje polityczne do roku 1290 (Historia Slą

ska od najdawniejszych czasów do roku 1400 pod red. S. Kutrzeby, Kraków 1933, 
s. 232 i n.); G. L a  b u d a, Ziemia Lubuska w dziejach Polski (Ziemia Lubuska

pod red. M. Sczanieckiego i S. Zajchow5kiej, Poznań 1950, s. 87 i n.).
2 Kod. dypi. Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. IV, nr 2055, s. 5-7. Zob. też

C. G r il n h a g e n - H. M a r k g r a f, Lehns- und Besitzurkunden . Schlesiens und

seiner einzelnen Fii.rstentii.mer im Mittelalter, t. ·I, Lipsk 11881, s. 116-117;

C. Gr il n h a  g e ri, Schlesische Regesten, wyd. 2 (1884), nr 696, s. 309--010. 
s H. L u d a t, Bistum Lebus - Studien zur Grii.ndungsfrage und zur Entste

hung wnd Wirtschaftsgeschichte seiner schlesisch-polnischen Besitzungen, Weimar 

1942, s. 30i. 
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sen. Obaj oni sprowadzili zajęcie części Ziemi Luhuskej do kon:11liktów, 
zachodzących między feudałami niemiedkimi 4, co stanowifo tyllko jedną 
str()IIlę zagadnienia. O ziemię tę od początku XIII w. ubiegałi się mar
grabiowie miśnieńscy (łużyccy), brandenburscy i arcybiskupi magdebur
scy, starający się na wschodnich kresach marchii i diecezji o powiększe
nie swoich władztw terytorialnych. Najczęściej zdarzało się im rywalizo
wać ze sobą, rzadziej wsipółpracować. 

W 1207 lub 1208 r. ówczesny arcybiskup magdeburski Albrecht uzy
skał od pretendenta do tronu niemieckiego Filipa szwabs!kiego przywilej 
na biskupstwo, gród i Ziemię Lubuską. Nie zważając na to margrabia 
miśnieński Dytryk w 1209 r. wyprawił się na Lubusz, wydzierając 
go ówczesnemu właścicielowi Ziemi Lubuskiej, Władysławowi Las
konogiemu. Po śmierci Dytryka w 1211 r. gród ten odebrał Miśnia111om 
książę śląski Henryk Brodaty, ale w 1218 r. dobrowolnie od
dał go Laskonogiemu. W 1225 r. za1ąl Lubusz ponownie landgraf tu
ryngski Ludwik, ówcze9lly zarządca marchii miśnieńskiej. Nie czując się 
jednak na siłach obronić kresowego grodu, odstąpił ,go arcybiskupowi 
magdeburskiemu Albrechtowi, który pospiesznie wyjednał sobie w 1226 r. 
u cesarza Fryderyka II ROtwierdzenie owego nadania Filipa sprzed ki[
kun_astu lat. Henryk Brodaty ponownie zajął Lubusz w 1229 r. W 1239 r. 
arcY'bis'kup Wilibrand, przybierając sobie do ,pomocy manych nam już 
margra'biów 'brandent,irskich, obległ Lubu�z. Oblężenie się nie powiodło;

gród się obronił, a ponadto napastnicy poróżniwszy się w tdku oblęże
nia niebawem wdali się ze sobą w zajadłą wojnę. Kością niezgody była 
ziemia tełtowska, do ·której �głosił też pretensje margrabia miśnieński 
Henryk II. Wojna trwała z przestankami aż do 1245 r. ArcybiskutP ma
gdeburski stanął w tej wa<J.ce po stronie Miśnian. Brandenburczycy 
wzięli jednak górę, �muszając przeciwników do zawarcia pokoju 5

• 

Wszystko to jednak nie ,przybliżało feudałów niemiedkich do opanowania 
Ziemi Lubuskiej. Okazję do jej zagarnięcia stworzyili ostatecznie sami 
książęta polscy. 

W 1249 r. doszło do znanego już układu między księciem legnickim 
Bolesławem Rogatką a arcybiskupem Wilibrandem. Arcybiskup za obie-

• Br ei te n b  a c h, op. cit.; P. v. N ie s se n, Die Geschichte der Neumark im

Zeitalter ihrer Entstehung und Besiedlung, Gor zów Wielkopols'ki 1905, s. 133 i n. 
s Br ei te n b  ac h, op. cit.; G. L abud a, Przynależność terytorialna Ziemi 

Lubuskiej w XII i XIII wieku (Roczni ki Historycz ne, 25(1969) , s. 29 i n., niniejsze 
studium jest dal·szym ciągiem powyższej rozp raw ki) . Ekspansję ar cybiskupów mag
deburski ch na ziemie słowiańskie w generalnych li niach scharak teryzował 
W. H o  'Pp e, Das Erzstift Magdeburg und der Osten (Historische Zeitsch rift, 135
(1927), s. 369 i n .), obecnie tak że te n ż e, Die Mark Brandenburg, Wettin wnd Mag

deburg-Ausgewiihlte Aufsiitze, Kol n-G raz 1965, s. 207. Zo'b. też H. L ud at, Bran

denburg und Polen im Mittelalter tJahrbuch d. Hochschule fur Politik, 1(1938),
s. 103 i n .
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tnicę udzielenia pomocy Bolesławowi w walce domowej z młodszym bra
tem Henrykiem ITI wrocławskim stał się właści'cielem połowy Ziemi Lu
buskiej, a nad drugą jej częścią uzyskał zwierzchnictwo �enne, któremu 
dobrowolnie poddał się Bolesław' 6• W bliżej nie znanych okdlicznościach 
Bolesław utracił i tę część, a na jego miejscu ,pojawili się Brandenbur
czycy. 

Zdaniem O. Br,eitenbacha Wi1i'brand, widząc, że sprawa Bolesława 
Rogatki wzięła w wojnie domowej z Henrykiem wrocławskim niepomy
ślny obrót i nie pocz.uwając się do udzielenia wasalowi pomocy, wolał 
się porozumieć z margrabiami co do ,podziału bądź wspólnego zajęcia 
Ziemi Lubuskiej. ,,Czy był to krok całkowicie dobrowolny - pisze on -
czy też ze strony margrabiów został dolkonany pewien nacisk, wiemy 
równie mało jak i to, czy bezsilny Bolesław wyraził zgodę na tę wspólną 
okupację i całkowite zagarnięcie ziemi" 7

• Rozwijając pogląd Breiten
bacha, P. v. Niessen wyraził ,przypuszczenie, iż arcybiskup dopuścił mar
grabiów do spółki z obawy przed margrabią miśni-eńskim Henrykiem, 
który został również za cenę znacznych ustępstw terytorialnych na po
graniczu śląsko-łużyckim przywołany do pomocy przez księcia wrocław
skiego Henryka i w tym <:zasie zajął gród Szydłów nad Odrą 8

• H. Ludat 
odrzucił jednak propozycje Breitenbacha i Niessena, przypominając, że 
jeszcze w 1245 r. Magdeburczycy i Miśnianie wa'1czyli we wspólnym 
obozie ;przeciw Brandenburczykom, a więc Wilibrand nie miał powodu 

I 
obawiać się Henryka miśnieńskiego. Toteż opowiedział się on za domy-
słem wysuniętym przez F. SchiHinga, że Brandenburczycy, od dawna 
zmierzający do usadowienia się na prawym brzegu dolnej Odry, uloko
wali się w drugiej połowie Ziemi Lubuskiej wbrew woli arcybi$kupa 
magdeburskiego. ,,Prawdopodobnie ówczesny władca tej ziemi, Bole
sław - pisze on - wnet po zawarciu układu z arcybiskupem magde
burskim, może w 1250 r., odstąpił swoją, pozostałą mu jako leD!11o, część 
marg•rabiom brandenb).lrskim, którzy więc wówczas musieli wejść w po
siadanie swego władztwa" o. 

Powyższa rekonstrukcja nie zadowoliła jednak J. Schultze, który ze
stawiwszy znane nam już fa'kty z rezygnacją stwierdziq: ,,Pełnej jasno
ści co do tych wydarzeń nigdy się nie osiągnie" 10. 

e Warunki u kład u szczegóło wo omó wił Gr o d e  c k  i, op. cit., s. 243-244. 
7 B re i t e  nb a c h, op. cit., s. 101. 

s N i es s e n, op. cit., s. 133 i n. 

9 L u d  at, Das Bistum Lebus, s. 301; por. też F. Sc h i  11 i n g, Die ersten 

Deutschen in Frankfurt a. d. Oder, Frankfurt n. Odrą 1926, s. 14 i n. 
10 J. Sc h u  'l t z e, Die Mark Brandenburg, t. I, Berlin 1961, s. 151. Całość wy

wodów Schultzeg o na tema t op anpwani a Ziemi Lubuskiej ,prze z Wilibrand a i mar

grabiów jest godna uwagi. 
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SiPrawa jegt więcej niż zawilkłana, ale przec1ez nie beznadziejnie. 
Faktem jest, że w źródłach polskich największy odgłos, zarówno w rocz
nikach, jak i we współczesnych kroniikach, zyskało lekkomyślne przeka
zanie Ziemi Lubuskiej arcybiskupowi magdeburskiemu Wilibrandowi 
w 1249 r. 11 Usadowienie się nieco późniejsze Brandenburczyków zostało 
przez nie nie zauważone. Pewne na ten temat wiadomości pojawiły się 
dopiero w kronikach z późniejszy�h czasów, którymi wypadnie się je
szcze zająć 12. O wiele bardziej uderzające jest, że równie pobieżnie zo
stały zarejestrowane oba te falkty w rocznikach i kronikach niemiedkich, 
na ogół dość skrupulatnie notującyC'h w tym czasie wszystkie postępy 
oręża. l!li.emieckiego na pograniczu słowiańsko-niemieckim. Wprost iprze
milczała zajęcie Ziemi Lubuskiej tzw. Chronica marchionum Branden

burgen.sium, powstała koło 1278 r. Sam fakt usadowienia się w Lubuszu 
obu margrabiów był jej dobrze znany. Gdy w 1258 r. przeprowadzono 
podział marchii między Jana i Ottona i gdy okazało się, że przy podziale 
margrabia Jan otrzymał część o 100 rycerzy większą, a także zamoż
niejszą w lasy, pastwiska, ziemie i daniny, wówczas to według tejże kro
niki Jan odstąpił Ottonowi „gród i ziemię lubuską" 13

. 

W tym samym czasie, co kronika margrabiów brandenburskich, 
został,a też spisana kronika biskupów hrandenburskich, która wpraw
dzie nie zachowała się w pełni do naszych czasów, lecz została częściowo 
wyzyskana w trzech ilnnych zabytkach dziejopisars'kich 14

. Jednym 
I 

z nich była spisana w języku rodzimym !kronika sas:ka, która jednak koń-
czy się koło 1248 r. Nie objęła ona interesujących nas wydarzeń, ale za
chowały się w ni.ej dość znaczne wypisy kroniki biskupów brandenbur
ski-eh, wśród których mieści się też szczegółowy opis wojny między 
arcybiskupem magdeburskim i margrabią miśnieńskim a margrabiami 
branden'burskimi z lat 1240-1245. Kończy się on takim zdaniem: ,,Tan-

11 Najbardziej wiarogodną relację o oddaniu Ziemi Lubuskiej przynoszą współ
czesne Roczniki kapituły poznańskiej: ,,1249 Eodem anno dux Slezie Boleslaus filius 
condam ducis Henrici dedit Lubus castrum nobile et firmum archiepiscopo Magde
burgensi, ut ei ferret auxilium contra fratrem ipsius uterinum Henricum ducem 
Wratislauiensem ... " (B. K lir b i s, Roczniki wielkopolskie, MPH, s. n., t. VI, War
szawa 1962, s. 26). Na uwagę zasługuje fakt, że od razu pojmowano częściowe prze
kazanie Ziemi Lubuskiej jako oddanie zupełne. Podobnie zanotowały to wydarzenie 
Rocznik śląski kompilowwny i Kronika wielkapoZska (MPH, t. III. s. 679 i t. II, 
s. 566-567). O stosunku obu tych przekazów do siebie ob. W. Kort a, Srednio

wieczna annalistyka śląska, Wrocław 1966, s. 195. 

u Zob. niżej. 
1s Zob. G. Se 11 o, Chronica marchionum B1·andenburgensium, (For;;chungen 

z. brandenb. u. preuss. Geschichte, 1 (1888), s. 1122). 

u Zob. analizę tej kroniki pr.zez G. Se 11 o, Die Brandenburger Bistums-Chro

nik, nebst einem Anhange enthaZtend: Fragmenta chronicae episcoporum Branden

burgensjum (Jahresb. d. Histor. Vereins Brandenburg, 1 (1888), s. I i n.). 
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dem pace reformata cum eiusdem marchionibus Johanne et Ottone 
optime [Wilibrand] concordavit adeo, ut castra Lubus, que antes obsede
rant, et terram adjacentem divide.rent et amicissime possiderent" 15• Kro
nika biskupów brandenburskich została wykorzystana przez autora 
I 'kontynuacji Gesta archiepiscopum Magdeburgensium, !Piszącego koło 
1367 r., który powyższą wiadomość podał w nieco inny sposób: ,,Et de
mum in amiciciam cum utriusque terre devastacione sunt reversi. Et 
tandem parlter Lubus obsederunt et post ceperunt et possederunt" 16• 

W jednym i drugim wypadku punktem odniesienia jest wspó1lne 
dblężenie Lubusza w 1239 r., jak to wyramie wynika z kroniki biskupów 
brandenburskich. Ani jedno, ani drugie źródło nie podaje jednak oko
liczności nabycia Ziemi Lubuskiej w r. 1249 scil. 1250. Wynika stąd, że 
oba źródła wiedzą tyl'ko tyle, że w pewnym momencie arcybiskupi mag
deburscy i margrabiowie zgodnie podzielili między siebie zdobycz. Przy
toczyliśmy tutaj wszystkie wypowiedzi, aby wykazać, że współczesnym 
źródłom niemieo'kim było znane przejściowe kondominium magdebursko
-branderrburskie w Ziemi Lubuskiej. O ostatecznym przekazaniu jej 
władztwa w ręce margrabiów o wiele lepiej informuje nas dokument 
podziałowy wystawiony przez obie skony w 1252 r. 17 Trzeba jednak 
stwierdzić, że kroniki niemieckie nie potrafiły !I)Owiedzieć, 'kiedy i w ja
kich okolic:zm.ościach Ziemia Lubuska przeszła pod panowanie niemiec-
kich feudałów. � 

Już starsi badacze niemieccy zauważyli, że jedyną informację o usado
wieniu się Brarndenburczy(ków w Lubuszu podały źródła polskie; 
w sz.cz.ególności wskaz.all na przekaz Jana Długosza, który zapisał pod 
1250 r., co następuje: ,,M1:11tis autem Boleslaus Legniczensis dux pressus 
incommodis, castrum suum Lubuczense Johanni et Ottoni marchionibus 
Brandenburgensibus in levi pecuniarum quantitate, ea etiam spe illectus, 
quod Brandenburgenses marchiones iilum suis gentil;ms contra fratres 
Henricum et Conradum adiuvare se astrinxerit, dbligat" 18

. Breitenbach, 

1s Cyt. według B r e  i t e  n b a  c h a, op. cit., s. 73 (por. Mark. Forschungen,
t. IX s. 29). Zob. też Sa.chsische Weltchronik, hgb. v. L. Weilnad (MGH, Deutsche
Chroniken, t. II, Hanower 1877, s. 253-254). 

u MGH, SS, t. XIV, s. 422; przekaz kroniki magdeburskiej zdaje się sugerować, 
jakoby arcybiskup magdeburski i margrabiowie zajęli Lubusz dopiero po wspólnym 
oblężeniu; tę relację zdaje się przyjmować za dobrą monetę J. S c  h u 1 t z e, op. cit.,

s. 150. Jednakże Sello i Breitenbach słusznie utrzymują, że autor Gesta odniósł
błędnie fakt wspólnego oblężenia z 1239 r. do wypadków z il'249 r.; (ob. Br e i
t e  nb a ch, op. cit., s. 73 przyp.). 

17 Zob. H. K r a b b o, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus aska

nischem Hause, Berlin 1910, .nr 741; zob. też L u d  a t, Das Bistum Lebus, s. 304-

305. 
is Joannis Dlugossi, Historiae Polonicae Zib. VI, t. II, Kraków 1873, s. 323. 
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cytując powyższy tekst, postawił ,pod znakiem zapytania jego wiarogod
ność. ,,Leży jak 111a dłoni - pisze on - że późniejszy rozwój wypadków 
stał się miarodajny dla tego opisu" 19. 

Nie znając jednak A. Semkowicza krytycznego rozbioru dziejów pol
skich Długosza, nie zauważył, że kronikarz ten od siebie stworzyq tyllko 
narracyjną otoczkę wydarzeń, ale sam fakt powtórzył za starszymi źród
łami. Semkowicz w swoim !komentarzu odwołał się do żywotu św. Ja
dwigi, do Kroniki wielkopolskiej, rozdz. 88, i do śląskiej Kroniki książąt 

polskich z XIV w. 20 Pomijając tutaj dwa pierwsze, które do naszej spra
wy się nie odnoszą, odnajdujemy w Kronice książąt polskich następujące 
zdanie: ,,Et cum idem BQlleslaus in fratrum suorum preiudicium castrum 
Lubucense ,cum terra marchionibus Brandenburgensibus, J ohanni pariter 
et Ottoni, nec non Magdeburgensi episcopo tradisset. ita circa propriam 
terram Leginiczensem et infra eius limites a ·castrorum constructorum 
predonibus est rebus et viribus destitutus ... " 21. Zależność Długosza od 
powyższego przekazu jest niewątpliwa. Nie nadaje to jednak informacji 
wię'kszej wiarogodności. Kronika książąt polskich powstała koło 1385 r., 
a więc jej oddalenie od omawianych tutaj wydarzeń ·było dość znaczne. 
Toteż Semkowicz winien był posunąć swoją analizę nieco dalej, zagląda
jąc z kolei do źródła niniejszej kroniki, !którym w odniesieniu do oma
wianego przekazu była tzw. Kronika śląsko-polska. Czytamy w niej: 
„Cumque hec temp�,tate semota terra Slesie respirare debuisset [tj. po 
najeździe Tatarów w r. 1241], ecce senior filius eius Boleslaus, per quem 
omnia mała tunc orta sunt, contra fratres suos parvulos insurgens, ter
ram Lubecensem marchioni Branden'burgensi et archiepiscopo Mayde
burgensi in suum ac suorum discrimen tradidit et Poloniam perdidit" 22. 

Jak wiadomo, końcowy fragment kroniki został rozwinięty w dodatlku, 
w którym wiadomość ta brzmi: ,,Cumque idem Boleslaus m preiudicium 
fratrum suorum castrum Lubes cum terra marchionibus Brandenburgen
sibus, Johanni et Ottoni, et archieipiscopo Magdenburgensi tradidisset, 
ita propria terra Legniczensi ab abstructoribus castrorum destitutus fuit, 
quod sine famulJ.o aliquando eques, aliquando pedes cum Surriano flagel
iJ.atore misere vaga'batur" 23. Kronika śląsko-polska powstała koło 1285 r. 24, 
a więc od.opisywanych w niej wydarzeń dzi•eliło ją zaledwie 35 lat. Wy
rosła ona w środowi5ku dworsko-kościelnym Śląska, we Wrocławiu lu'b 

19 Brei te nb ach, op. cit., s. 87, przyp. 

!O A. Semko w i cz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polskich Jana Długosza, Kra.: 

ków 1887, s. 269-270. 
21 MPH, t. III, s. 491. 
22 MPH, t. III, s. 643. 

23 MPH, t. III, s. 652. 

24 MPH, t. III, s. 595. 
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Legnicy 25. Jej związek z osobą B()llesława Rogatki wynika z końcowego 
rozdziału kroniki; na jego śmierci została ona zakończona. Autor kroni
ki doskonale orientował się więc w jego losach. 

Obie wersje opowiadania Kroniki śląsko-polskiej są w zasadzie zgodne 
ze sobą, z tą różnicą, że wersja pierwsza wspomina o odstąpieniu Ziemi 
Lubuskiej margrabiemu brandenburskiemu i arcybiskupowi magdebur
skiemu, natomiast wersja druga o wiele dokładniej - margrabiom Ja
nowi i Ottonowi, tudzież arcy'bisku.powi magdeburskiemu. Ta oto druga 
wersja została z kolei prawie dosłownie przejęta ,przez XIV-wieczną 
Kronikę książąt polskich. 'Natomiast Jan Długosz, kombinując ze sobą 
przekazy Kroniki wielkopolskiej i Kroniki książąt polskich, najpierw pod 
1249 r. umieścił relację o odstąpieniu Lubusza arcybiskupowi magdebur
skiemu 26, a pod 1250 r. r,elację o odstąpi,eniu tego samego grodu lubuskie
go za pewną sumę pieniędzy margrabiom Janowi i Ottonowi 27• Notuje
my więc u niego dwa ważne odstępstwa od przekazu Kroniki książąt 

polskich: 1. z jednej czynności .przekazania grodu lubuskiego uczynił 
dwie umieszczając je pod różnymi datami, wymieniając ponadto na 
.pierwszym miejscu arcybis'kupa magdeburskiego, dalej 2. przekazaniu 
grodu �ubuskiego na rzecz Brandenburczyków nadał charakter transakcji 
pieniężnej. W ,pierwszym wypadku dokonał oddzielenia dwu czynności 
pod wpływem przekazu Kroniki wielkopolskiej, natomiast własnym do
mysłem połączonym z amplirfikacją jest wzmialilka o odstąpieniu grodu 
lubuskiego margrabiom w 1250 �- za pieniądze. Teń ostatni szczegół nie 
znajduje potwierdzenia w .podstawie źródłowej i ws'kuteik tego należy go 
potraktować jako własny wymysł kronikarza. Również data wydaje się 
wynikiem kombinacji Długosza, ale kombinacji, która może być praw
dziwa. W sumie musimy �owiadainie Jana Długosza, a także re'lację 
Kroniki książąt polskich potrakować ja'ko przekazy wtórne, nie mające 
samodzielnej wartości. 

Pozostaje natomiast przekaz Kroniki śląsko-polskiej, która mimo swej 
lakoniczności jest zbyt bliska wydarzeniom i zawiera informację_ zbyt 
konkretną, aby mogła być przez nas zlekceważona. Przypomnijmy, że 
według niej Bolesław Rogatka przekazywał gród lubuski nie tylko arcy
biskupowi Wilibrandowi, 11ecz także margrabiom Janowi i Ottonowi. 
Wiadomość ta nie zawiera bynajmniej sprzeczności. Z układu zawartego 
w 1249 r. wiemy, że arcY'biskup otrzymał od księcia Bolesława tylko 
pół Ziemi Lubuskiej i połowę trzech grodów w samym Lubuszu. Przekaz 
Kroniki śląsko-polskiej o odstąpieniu drugiej części 'Ziemi Lubuskiej 

2s J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie wieków średnich, Wrocław

1964, s. 122-1,23. 
26 Joannis Dlugossi ... , t. II, s. 318.
21 Zob. wyżej, przyp. 18. 
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margrabiom znajduje potwierdzenie w znanym nam już fakcie podziału 
Ziemi Lubuskiej między arcybiskupa magdebµrskiego a marg,rabiów 
w 1252 lub 1253 r. Między 20 IV 1249 a końcem 1251 lub 1252 r. musiało 
więc nastąpić przekazanie części Ziemi Lubuskiej margrabiom branden
burskim prz.ez Bolesława Rogatkę. Spróbujmy obecnie omaczyć dokład
niej datę i okoliczności tego wydarzenia. 

Dadzą się one stosunkowo dobrze odczytać z współczesnych doku
mentów i zapisek rocznikarskich. Po zawarciu znanego nam już układu 
między Bolesławem i Wilibrandem 20 IV 1249 r. ten ,pierwszy wystawił 
1 kwietnia i 15 czerwca w Złotoryi dwa przywileje na rzecz klasztoru 
lubiąs'kiego 2s. Na pierwszym i nich znajduje się wśród świadków dość 
znaczna liczba rycerzy i dostojników niemieckiego pochodzenia, 'których 
spotykamy też na dokumencie 20 IV 1249 T. 

29 Stanowili oni niewątpliwie 
część pomocy przysłanej przez arcybiskupa magdeburskiego Bolesławowi 
Rogatce. Na obu dokumentach z czerwca 1249 r. występuje jalko współ
wystawca książę Konrad, brat Bolesława, wówczas jeszcze biskup-elekt 
passa wski. J alk wiadomo, niebawem zrezygnował on ze stanu duchowne
go i wystąpił do starszego brata z żądaniem wydzielenia mu własnej 
dzielnicy. Na tym tle doszło między braćmi do zatargu so. Konrad zrazu 
schronił się na dwór książąt wielkopolskich, Przemysła i Bolesława, któ
rzy wydali za niego siostrę swoją Sailomeę (ślub został zawarty w drugiej 
połowie 1249 lub w pierwszych miesiącach 1250 r.) s1, a następnie Prz�
mysł na <:zele rycerśtwa wielkopolskiego uderzył na księcia Rogat'kę. 
W toku tej wyprawy Przemysł zajął Bytom nad Odrą, zbudował tutaj 
gród i przekazał go Konradowi, a następnie pojął w niewolę samego Bo
lesława Rogatlkę s2. W 1250 r. Konrad z kolei ,pojął w niewdlę swego 
drugiego brata, księcia wrocławskiego Henryka, za to, że ów choć przy
siągł wydobyć dla niego należną mu od Bolesława część ziemi, nie wy
wiązał się z tej obietnicy. Konrad wypuścił go z niewoli dopiero po 
otrzymaniu zakładników i po ponownym złożeniu przez Henryka zobo
wiązania, iż zaspo'koi jego żądania już to przez wywarcie nacisku na 
Rogatkę, już to �rzez wydzielenie odpowiedniego nadziału z własnej 
dzielnicy ss. W toku walk między Przemysłem i Konradem z jednej 
a Bolesławem Rogatką z drugiej strony musiało dojść do porozumienia 

2s Zob. G r ii n h a g e n, Regesten, ·nr 698, 702. 

29 Listę świadków na t ym dokumencie trafnie zanalizował B r e i t e n b a c h, 

op. cit., s. 98-99. 

oo Okoliczności sporu scharakteryzował G r o  d e c ki, ap. cit., s. 245 i n. 
st Zob. O. B a  1 z er, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 236.

32 Wszystkie te szczegóły zawierają współczesne Roczniki kapituły poznańskiej 

i idąca w ślad za nimi Kronika wielkapolska. 

u Rocznik ka'Pituły poznańskiej, wyd. B. Kilrbis, s. 28 pnrl �50 r. 
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między Henrykiem wrocławskim a Rogatką. W ciągu 1250 r. wystawili 
oni współnie !kilka dokumentów, przeważnie na rzecz biskupa wrocław
skiego, z których wynika, że Bolesław ob-racał się wówczas na terenie 
księstwa wrocławskiego 34. Należy przypuszczać, że po pojmaniu Rogatki 
przez Przemysła doszło po pewnym czasie do polubownego załatwienia 
sporu. Bolesław został wypuszczony z niewoli pod warunkiem zaspoko
jenia żądań Konrada; poręczenie za starszego 1brata złożył książę wro
cławski Henryk. Gdy atoli Bolesław nie wywiązał się ze swoich obietnic, 
Konrad zaczął dochodzić swoich praw na Henryku wrocław.S:kim. 

Oddźwięk tyieh z.atargów odnajdujemy w zawoalowanej postaci w re
lacji Kroniki śląsko-polskiej. Donosi ona, że Bolesław ,po wydaniu Lubu
sza arcyb.iskupowi magdeburskiemu i mar.grabiom brandell1'burskim został 
pozbawiony swego księstwa przez jakkhś zagadkowych „budowniczych 
bądź -burzycieli grodów" (ab abstructo,ribus castTorum)35 i że włóczył 
się konno i pieszo z grajlkiem swoim Surianem po kraju. Dopiero siłami 
księcia Henryka grody rozbójników zostały zniszczone i Bolesław Rogat
'ka ponownie został osadzony w swoim księstwie legnickim 36

• Jeżeli zwa
żymy, że już w 1250 r. książę Konrad musiał dO'chodzić swoich praw 
na Henryku podstępem, widoczne jest, że był on zbyt słaby, aby docho
dzić ich siłą na 'Bolesławie Rogatce, który w tym czasie musiał już wró
cić do władzy w Legnicy. Z tego wynika, że wyprawa Przemysła i obale
nie Rogatki przypadło na drugą połowę 1'249 lub IJ1a pierwszą połowę 
1250 r. Prawdopodobnie nastąpiło to dopiero po 21 'X 1249 r., kiedy to 
Bolesław był jeszcze wystawcą dokumentu na rzecz biskupa wrocław-
skiego 37_ 

O krytycznej sytuacji Bolesława w tym czasie świadczy dokument 
Bolesława z 1250 r., wystawiony w Nysie w obecności biskupa ołomu-

34 Zob. Gr ii n h a  g e n, Regesten, 704 a, 706, 707, 710, 712; autentyczność tego 
ostatniego dokumentu kwestionuje Griinhagen na tej podstawie, że wystawili go 
wspólnie Bolesław z Henrykiem; nie wydaje się, aby to była podstawa wystarcza
jąca. Między Bolesławem i Henrykiem mógł się ustalić wówczas taki sam stosunek, 
jaki współcześnie spotykamy na terenie Wielkopolski. Na podkreślenie natomiast za
sługuje fakt ścisłego porozumienia, który nastąpił tuż po konflikcie wiosną •1Q49 r. 

ss W rękopisie kroniki tekst: ,,ita propria terra Legnicensi ab abstructoribus ca
strorum destitutus fuit" (ob. wyżej tekst do przyp. 23) jest skorumpowany w od
niesieniu <io wyrazów: ,,ab abstructoribus". W rękopisie tzw. królewieckim zapisa
ńo go jako: ,,ab scructor-rbus", co po odpowiedniej emendacji należałoby czytać: ,,ab 
structoribus", czyli znaczenie wręcz odwrotne od przyjętego przez wydawcę. W Kro

nice książąt polskich ten sam tekst brzmi: ,,ita circa propriam terram Legeniczen
sem et infra eius limites a castrorum constructorum predoni:bus est rebus et viribus 
destitutus" (•MPH, t. III, s. 491), co raczej przemawia za tekstem ustalonym przez 
wydawcę. 

36 MPH, t. III, s. 652. 
37 Gr ii n h a g e  n, Regesten, nr 705. 
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nieckiego Brunona i 'księcia wrocławskiego Henryka as. W zamian za co
fnięcie iprzez 'biskupa wrocławskiego Tomasza interdyktu nałożonego na 
Boilesława i jego posiadłości za zagarnięcie dziesięcin i majątku kościel
nego, !książę zobowiązał się uiszczać dziesię-ciny z własnych majątków, 
,wywierać w tym kierunku nacisk na swoich poddany<:h, wspomagać bi
skupa w odzyskaniu utraconych .praw, z wy'klętymi nie utrzymywać 
stosunków, wreszcie ota,czać opieką służków biskupich .s9

_ Niewątpliwie, 
to grożąca Bolesławowi wojna zmuszała do zabierania dziesięcin. Zmu
szała go też ona do szukania sojuszników, którzy pomogliby mu odeiprzeć 
atalk wojsk wielkopolskich. Podobnie jalk w kwietniu 1249 r., gdy przy
gotowywał się do odparcia Henryka wrocławskiego, zwróci<ł się o pomoc 
do arcybiskupa magdeburskiego, :tak teraz w obliczu ata'ku Konrada 
i jego sojuszników zwrócił się o nią do margrabiów brandenburskich. 
Ceną była pozostała połowa Ziemi Lubuskiej i połowa grodów w samym 
Lubuszu, znajdujących się jeszcze w jego ręku. Z ofertą tą wystąpił on 
zapewne w ostatnich miesiącach 1249 'lub w pierwszych miesiącach 
1250 r. 

Gdybyśmy znali dokładną datę wystawienia omawianego wyżej przy
wHeju z 1250 r., moglibyśmy, jak się zdaje, oznaczyć dokładniej datę 
ante quem ostatecznego ustąpienia Bolesława Rogatki z drugiej połowy 
Ziemi Lubuskiej. Na dokumencie 'Bolesława z 4 IX 1248 r. występuje 
wśród świadlków ka>'Sztelan lubuski Otton 40; otóż tego samego Ottona 
widzimy na wspomnianym przywileju dla biskupstwa wrocławskiego 
z 1250 r. już jako kasztelana legniclkiego 41

• Wydaje się rzeczą więcej niż 
·prawdopodobną, że Otton rezydował w Lubuszu tak długo, dopóki pan
jego, książę Boilesław, siprawował tam czynności władcze. Z chwilą odstą
pienia pozostałej części grodów, a wraz z nimi także pozostałej przy nich
połowy Ziemi Lubuskiej Branden'burczykom, skończyły się też funkcje
kasztelańskie Ottona.

Wszystko więc wskazuje na to, że 1250 r., określony drogą kombina
cji przez Długosza jako data usadowienia się margrabiów brandenbur
skich, jest prawdziwy. Nie udało się natomiast znaleźć potwierdzenia dla 
drugiej jego kombinacji, jako•by Bolesław scedował swoje prawa w Lu
buszu za określoną sumę .pieniędzy. Podobnie ja� w toku walk Bole
sława z Henrykiem, .przyczyną tej cesji stała się raczej wojna domowa 
między Bolesławem a drugim młodszym jego bratem, Konradem. Sam 
fakt ustąpienia 1przez Bolesława Rogatkę Ziemi Lubuskiej margrabiom 

38 Tamże, nr 707. 

S9 Do tych zatargów o dziesięciny zob. T. Si 1 n i ck i, Dzieje i ustrój kościoła 

katolickiego na Sląsku do końca wieku XIV,' Warszawa 19!
>

3, s. 164 i n. 

40 Zob. Gr ii n h a g e ·n, Regesten, nr 679. 

41 Tamże, nr 707. 
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brandenburskim - obok wcześniejszej cesji na rzecz arcybiskupa mag

deburskiego Wmbranda - na1Ieży uznać za fakt historycznie bezsporny. 

Został on poświadczony przez Kronikę śląsko-polską, którą spisano za
ledwie 30-40 lat później iriiż opowiedziane tutaj wydarzenia. Toteż jej 

relacja zasługuje na pełne zaufanie. 
Wszystłlrn wskazuje na to, że - jak przypuszczał H. Ludat 42 - Bran

denburczycy usadowili się w Ziemi Lubuskiej wbrew woli arcybisklliPa 

magdeburskiego. Kość niezgody tkwiła w układzie księcia Bolesława 

Rogatki z arcybiskupem Wilibrandem z 20 IV 1249 r. Rogatka, oddając 

Wilibrandowi połowę Ziemi Lubuskiej na własność, nad drugą połową 

uznał jego zwierzchnictwo 1lenne. Jest rzeczą bardzo prawdopodo'bną, że 

przekazując w 1250 r. drugą połowę ziemi Brandenburczykom, dokonał 

tej transa'kcji bez zgody pana lennego. Należy ,przypuszczać, że arcybi
skup jednak niezdolny do stawiania czynnego oporu musiał ,pójść na 
kompromis. Wynikiem tego kompromisu była zapewne dobrowolna zgoda 
na podział zdobyczy w 1252 lub 1253 T. W ciągu 1253 r. w ogóle wycofał 
się z Lubusza, oddając swoją połowę w zastaw ·Brandenburczykom. 

Dopiero z chwilą objęcia Ziemi Lubuskiej przez margrabiów bran
denburskich zaczęła się istotnie nowa karta w jej dziejach. 'Możliwości 
ekspansji tery:torialhej arcybiskupów były ograniczone, margrabiów 
zaś - pjeograniczone. Niebawem zaczęli te możliwości wprowadzać 
w czyn, tworząc na ,prawym brzegu całą nową marchię, dorównującą 

obszarem starej. 

Dm INBESITZNAHME DER LANDSCHAFT LEBUS DURCH DIE BRANDEN

BURGER MARKGRAFEN IN DER MITTE DES 13. JAHRHUNDERTS 

Im Jahre 1249 hat der schlesische Herzog Bolesław, genannt Rogatka, dem 

Magdeburger Erzbischof Wilibrand die Halfte der Landschaft Lebus in vollen Besitz 
abgegeben und die andere Halfte als Lehen aus dessen Handen angenommen. Im 
Jahre 1252/53 treten als Besitzer dieser zweitgenannten Ha1fte die Brandenburger 
Markgrafen Johannes und Otto auf. In der Fachliteratur wird behauptet, dass es 

bisher nicht gelungen sei festzustellen, wann und unter welchen Umstanden die 

erwahnten Markgrafen Besitz von diesem Te.il der Landschaft Lebus ergriffen 

haben (H. Ludat). 

Der Verfasser der Abhandlung lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Uberlie

ferung Chronicon Polono-Silesiacum, welche sogar an zwei Stellen erwahnt, dass 

sich unter den Empfangern der Landschaft Lebus aus 1den Handen des Herzogs
Bolesław nicht nur der Erzbischof Wilibrand, sondern auch die Mar,kgrafen Johan-

42 Lu d a t, Das Bistum Lebus, s. 303; zastrzeżenie S c h u l t z e  g o, op. cit., 

s. 151, przyp. 60, jakoby Ludat ,sugerował usadowienie się margrabiów w Lubuszu

wbrew woli arcybiskupa, a równocześnie jako jego lenników, polega na nieporozu

mieniu. Taki ,stosunek nastąpił dopiero po 1252/3 r. po zawarciu ugody i tylko na 
połowie terytorium Ziemi Lubuskiej.
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nes und Otto befunden haben. In Anbetracht der geringen zeitlichen Entfernung 

der behandelten Ereignisse sowie der Entstehungszeit der Chronik (um 1285), sollte 
man diese ttberlieferung fiir glaubwiirdig halten. Der Verfasser unterzog die Chro
nik einer griindlichen Analyse und kam zu dem Schluss, dass die erwahnte Tran
saktion zwischen dem Herzog Bolesław und den Markgrafen wahrscheinlich in den, 
ersten Monaten des Jahres 1250 zustande gekommen war. Bedroht von seinem 
Bruder Heinrich und dem Herzog von Grosspolen, Przemysław, wandte sich Herzog 
Bolesław an die Brandenburger Markgrafen urn Hille, die er dann mit der Hlilfte 
der Landschaft Lebus bezahlte, ohne auf das Lehnsverhliltnis zu achten, <las ihn 
mit dem Erzbischof Wilibrand verband (vielleicht erhielt er die geforderte Hilfe 
nicht). 

-




