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Z PROBLEMATYKI WALK O WŁADZĘ NA SLĄSKU 

w LATACH CZTERDZIESTYCH xm WIEKU 

Po śmięrci Henryka Pobożnego w bitwie legnickiej w 1241 r. monar
chia śląska uległa rozpadowi. W rękach jego synów pozostał jedynie Sląsk 

Dolny. Dzieje polityczne dzielnicy w tym okresie mają obszerną litera
turę przedmiotu 1. Nie ma więc potrzeby szerszego omawiania dobrze 

już znanych spraw. Niemniej pewne problemy nie są takie jasne. Zali
czyć do nich można okoliczności pierwszego zamachu na Bolesława Ro
gatkę, zakończonego chwilowym uwięzieniem księcia. 

W pracach historyków trudno znaleźć zadowalające rozstrzygnięcie 
zagadnienia. M. Boniecki, C. Grilnhagen, H. Aubin, K. Piwarski ogra
niczyli się tylko do zwięzłych uwag o dopuszczeniu przez Bolesława 
Rogatkę Henryka III do współrządów w 1247 r. i podziale kraju w 1248 r.2 

Zdaniem Bonieckiego i Piwarskiego miało się to stać pod naciskiem 

zwolenników Henryka III 3• Z. Wojciechowski w poświęconej Bolesławo-

1 Zob. np. C. G r  ii n h a  ge n, Die Zeit Herzog Heinrichs · III. von Schlesien

-Breslau 1241-1266 (,Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte Schle;iens, t. XVI,

1882); t e n ż e, Geschichte Scąlesiens, t. I, Gotha 1884; B. W l o d a r s I,{ i, Polska
i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku (1250-1306), Lwów 1931;

R. G r o d e c k  i, Dzieje polityczne śląska do 1290 r. (Historia Sląska, t. I, Kraków
1933}; H .  A ub i n, Geschichte Schlesiens, t. I, Wrocław 1938; T. Si l n i c ki,
Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1953; 

J. B a s z ki e w  i c z, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przetomie

XIII i XIV wieku, Warszawa 1954; E. Ma 1 e c zyń s k a, Próby odbudowy pań
stwowości polskiej w oparciu. o Śląsk w XIII w. (Szkice z dziejów Sląska, t. I,
Warszawa 1955); K. Ma l e c  z y ń s.k i, Śląsk w epoce feudalnej (Historia Sląska,
t. I, cz. 1, Wrocław 1960); R. H e c k, Rozdrobnienie feudalne na Sląsku (Polska
w okresie rozdrobnienia feudalnego, Wrocław 1973); G. L a b u d a, Zajęcie Ziemi
Lubuskiej przez margrabiów brandenburskich w połowie XIII wieku (Sobótka,
1973, .nr 3). W wymienionych pracach dalsza literatura przedmiotu.

2 M. B o  n i e  c k  i, Książęta szlązcy z domu Piastów, cz. 1, Warszawa 1874,

s. 49-50; G r ii n h a g e n, Die Zeit..., s. 11; t e n ż e, Geschichte ... , s. 72 nn;

A ub i n, op. cit., s. 105; K. Pi w a r s  ki, Historia Śląska w zarysie, Wi;oclaw
1947, s. 46. 

3 B o n i e c k i, op. cit., s. 49-50; P i w a r s k i, op. cit., s. 46. 
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2 Jerzy Mularczyk 

wi Rogatce nocie w Polskim słowniku biograficznym wspor;miał o uwię
zieniu go przez stronników młodszego syna Henryka Pobożnego. Skut
kiem tego był podział księstwa w 1248 r. 4 Dłużej nieco nad tą kwestią 
zatrzymał się R. Grodecki. Według tego uczonego spisek przeciwko Bo
lesławowi Rogatce zawiązali najpewniej ludzie bliscy Henrykowi III 
przed 1247 r. Presja tej grupy doprowadziła do ustalenia na Sląsku 
w 1247 r. współrządów obu braci s. W innym miejscu swego dzieła Gro
decki utrzymuje, że zamach na Bolesława Rogatkę został zrealizowany 
na pewno przed 1248 r. 6 K. Maleczyński umiejscowił fakt uwięzienia 
księcia, niestety bez podania jakiejkolwiek argumentacji, w 1244 r. 7 

Wydarzenie to zainteresowało również J. Rozpędowskiego na marginesie 
rozważań nad warownią legnicką. Przyjął on za Grodeckim termin koń
cowy zamachu na 1248 r., natomiast za Maleczyńskim termin począt� 
kawy na 1244 r. s Rozpędowski usiłuje nas ponadto przekona_ć, że usta
lenie chronologii zamachu jest rezultatem analizy źródeł, .. mianowicie 
„dokumentu" (sądząc z Rontekstu, dokumentem nazywa Rocznik kapituły 
poznańskiej) i Księgi henrykowskiej 9• Tymczasem w pracach tego ba
dacza nie znajdziemy najmnie)szego bodaj śladu pogłębionej krytyki 
źródłowej. Z kolei T. Lalik na podstawie Rocznika kapituły poznańskiej 
datuje wystąpienie skierowane przeciwko Bolesławowi Rogatce na 
1249 r. 10 R. Heck przychylił się do poglądu Grodeckiego 11• Wobec takiej 
kontrowersyjności sądów konieczny staje się wgląd w źródła. 

Interesujący nas tu problem przedstawiły jedynie trzy zabytki piś
miennictwa XIII w. - Księga henrykowska, Rocznik kapituły poznań
skiej oraz Kronika wielkopolska. Piotr, członek konwentu henrykowskie-_ 
go, autor Księgi, wiadomość o uwięzieniu Bolesława Rogatki zawarł 
w niezbyt długim akapicie, który brzmi: ,,Post hec acta possedit dom us 
ista regnante domino duce dieto Bolezfao pacifice aliquod annis. Hiis 
actis et paucis tempor-um curriculis transcursis ceperunt milites darni
num suum Bolezlaum, dictum ducem, et hoc factum est quasi nomine 
domini Heinrici, fratris sui, post eum nati. Sed sciendum, quod idem 
domicellus, dominus Heinricus, nondum tunc venerat ad annos intelli-

' Z. W o j c i e c h o w s k i, Bolesław Rogatka (Polski słownik biograficzny, 
t. II, 1936, s. 264).

$ G r o d e c k i, Dzieje polityczne ... , s. 238. 
& Tamże, s. 242, przyp. 1.

7 M a I e c z y ń s k i, op. cit., s. 496. 
s J. R o z p ę d o w s k i, Początki zamków w Polsce w świetle badań warowni 

legnickiej (Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1965, z. 3--4, s. 175); t e  n ż e, 
Zamek romański w Legnicy (Szkice Legnickie, 1971, s. 16). 

9 R o z p ę d o w s k i, Ioc. cit.

10 T. L a  I i k, Legnicka rezydencja Henryka Brodatego (Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej, 1967, nr 1, s. 76). 

u R. H e c  k, Mentalność i obyczaje pierwszego księcia legnickiego Bolesława 

Rogatki (Szkice Legnickie, 1976, s. 38-39). 



Walka o władzę na $Iąsku w XIII w. 3 

gibilis etatis. Unde, quia tunc exortum est inicium et nocumentum to
cius huius provincie, sciendum, quod hec captivitas non est facta con
silio domicelli Heinrici, sed quorundam aliorum, quorum nomina huic 
libello non inscribuntur" 12• Fragment powyższy poprzedzony jest w te
kście opisem nadania i zatwierdzenia cystersom z Henrykowa wsi Ja
worowice 13_ Odnośny dokument, zamieszczony w Księdze henrykowskiej,

wystawił Bolesław Rogatka 12 III 1243 r. 1' Pierwsze zdanie naszego 
cytatu nawiązuje właśnie do tej sprawy. Tkwi w nim też aluzja, zawar
ta w stwierdzeniu, że klasztor wieś ową za panowania Bolesława Rogat
ki kilka lat spokojnie posiadał, do późniejszego niepomyślnego dla 
cystersów wydarzenia, zrelacjonowanego w Księdze henrykowskiej, mia
nowicie do odebrania im przez Henryka III po 1248 r. Jaworowie 15. 
Zatem zdanie to nie może być uwzględniane przy określaniu chronologii 
zamachu, gdyż logicznie nie dotyczy tego ,faktu. Dopiero zdanie następ
ne (,,Hiis adis et paucis temporum") mów.i nam o czasie spisku. I ono 
również nawiązuje do nadania i zatwierdzenia cystersom Jaworowie, 
jednocześnie wprowadza nas w opis zamachu i uwięzienia Bolesława 
Rogatki. Wypadki te rozegrały się więc wnet po otrzymaniu przez kon
went henrykowski nadmienionej wsi, tj. krótko po 12 III 1243 r. Sfor
mułowanie Księgi henrykowskiej (,,paucis temporum") zaświadcza, że· na
danie klasztorowi Jaworowie i zamach miały miejsce w tym samym roku. 
Stąd skłonny jestem zamach na Bolesława Rogatkę datować na 1243 r. 

Hipotetycznie jeszcze jedną informację Księgi henrykowskiej połą
czyć można z zamachem i rokiem 1243. Otóż cystersi henrykowscy za
biegali u Bolesława Rogatki o zatwierdzenie im lasu zwanego Rudno. 
Wspomniany już przeze mnie autor Księgi henrykowskiej, Piotr, i ówcze
sny opat Henrykowa, Bodo, przybyli w tej sprawie na dwór księcia do 
Dziewina kolo Głogowa. Piotr spotkał się tutaj ze swym dawnym znajo
mym, Konradem, obecnie notariuszem książęcym. Konrad ofiarował się 
obu petentom z pomocą. Przy okazji pobytu w Dziewinie autor Księgi

henrykowskiej zaobserwował i opisał zachowanie się księcia i pewne 
osobliwości jego dworu. Bolesław Rogatka był bardzo podejrzliwy, prócz 
zaufanych so�ie ludzi nikogo do siebie nie dopuszczał, jego siedziba zaś 
miała liczne tajne przejścia 1e. Obydwaj cystersi dzięki protekcji nota
riusza Konrada uzyskali przychylną de<;yzję księcia. Nim jednak do tego 
doszło, Konrad kilkakrotnie umożliwiał mnichom wyłożen�e swych racji 
Bolesławowi Rogatce 11. Ostatecznie las Rudno został przyznany klasz
·torowi na sądzie wiecowym odbytym w 1244 r. koło Wrocławia 1s.

l! Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań-Wrocław 1949, s. 271. 
1s Tamże, s. 269-271. 
14 Tamże, s. 271.
is Tamże, s. 271-273. 
!6 Tamże, s. 291-292.
11 Tamże, s. 292.
1s Tamże, s. 292-294.
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Data przyjazdu Piotra i Bodona - do Dziewina jest dość trudna do 
ustalenia. Wizytę obu delegatów konwentu w Dziewinie od sądu wieco

wego z 1244 r. dzielił na pewno spory okres czasu, biorąc pod uwagę 
zwłokę spowodowaną owym kilkakrotnym przedstawianiem księciu próśb, 
a także zwołaniem i przebiegiem sądu wiecowego. Dodatkowych kłopo
tów nastręcza brak daty dziennej w dokumencie wystawionym podczas 
trwania podwrocławskiego sądu wiecowego z 1244 r. Jednakże uwzględ
niając podniesione wyżej okoliczności, przesądzające o długotrwałości 

starań o las · Rudno, pobyt zakonników w Dziewinie przypadł chyba na 
koniec 1243 r., a może na pierwsze miesiące 1244 r. 19 Zaręjestrowany 
w Księdze henrykowskiej stan psychiczny Bolesława Rogatki i podjęte 
przez niego środki ostrożności były zapewne spowodowane obawą przed 
ponownym zamachem, którego skutków książę niedawno doświadczył 20.

To wysoce hipotetyczne domn,iemanie nabiera wszak sensu w zestawie
niu z ustępem Księgi henrykowskiej mówiącym bezpośrednio o zamachu. 

Wzmianka Rocznika kapituły poznańskiej nie podważa powyższego 
wywodu. Według rocznikarza Bolesław Rogatka dal w 1249 r. Lubusz 
arcybiskupowi magdebursktemu Wilibrandowi, ,,ut ei ferr.et auxilium 
contra fratrem ipsius uterinum Henricµm ducem Wratislauiensem, con
tra quem pungnabat, pro eo, .quod idem Henricus dictum fratrem Bole
slaum captivaverat antea et vinculatum in turri de Legnicz arte custodie 
mancipaverat" 21

• Z zapiski tej dowiadujemy się tylko tyle, że Bolesław 
19 W wywodach autora Księgi henrykowskiej co do starań o las Rudno za

chodzi pewna sprzeczność. Otóż przed przybyciem Piotra i Bodona do Dziewina 
opat Henrykowa miał już przez pięć kolejnych lat na wiecach generalnych za
biegać u Bolesława Rogatki o nadanie klasztorowi tej posiadłości. Tamże, s. 291. 
W takim razie pobyt obu cystersów na dworze książęcym w Dziewinie przypadłby 
na 1246 lub 1247 r., co wyraźnie kłóci się z podaną w tym źródle datą wrocławskie
go sądu wiecowego i wystawionego tam dokumentu (1244), zawierającego nadanie 
mnichom lasu Rudno. Autor Księgi henrykowskiej mógł popełnić czysto mechanicz
ny błąd: zamiast pięciokrotnie, napisał pięć lat. Nie wykluczone także, iż wiedząc 
o przedkładaniu tej sprawy na pięciu wiecach generalnych, dopowiedział owe pięć
lat. Byłoby to zgodne z praktyką corocznego zwoływania sądów wiecowych, cho
ciaż odbywały się one i częściej. Zob. F. B u  j a k, O wiecach w Polsce do końca

wieku XIII ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski (Studia historyczne ku
czci S. Kutrzeby, t. I, Kraków 1938, s. 49 nn.); J. B a r d  a c h, Historia państwa

i prawa Polski, t. I do polowy XV :wieku, Warszawa 1964, s. 250. W monarchii
Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego sądy wiecowe nie odbywały się zbyt
często, zapewne nie częściej niż raz do roku, zob. O. B a l  z e r, Królestwo polskie,

t. I, Lwów 1919, s. 141, tak też mogło być po ustabilizowaniu się sytuacji na Slą
sku w czasie pisania Księgi henrykowskiej. W niespokojnym dla Sląska okresie
lat czterdziestych XIII w. potrzeba odbywania sądów wieco�ch mogla być więk
sza. Sprzeczność tę w sposób zadowalający trudno jest jednak wytłumaczyć, gdyż
autor Księgi henrykowskiej był naocznym świadkiem tych wydarzeń. Zob. też
R. Gr o d e  c k  i, Wstęp do Księgi henrykowskiej, s. 44-45.

20 Zob. też G r o d e ck i, Dzieje polityczne ... , s. 238.
21 Rocznik kapituły poznańskiej, wyd. B. Klirbis (MPHSN, t. VI, Warszawa

1962, s. 26). 
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Rogatka przebywał w więzieniu przed zawarciem sojuszu z arcybisku
pem Wilibrandem. Wymowę chronologiczną tego fragmentu zmieniła 
dopiero Kronika wielkopolska� pisząc na ten temat w następujących sło
wach: ,,Tempore quoque et anno predictis Boleslaus dux Slezie predic:. 

tus volens de fratro sua Henrico duce Wra�islauiensis, qui ipsum paulo 
ante suos insolencias captivaverat .et vinctum in turri Legnicz arte 
custodie deputaverat" 22. Użycie przez kronikarza wielkopolskiego zwrotu 
„paulo ante" nie wynikło bynajmniej z jego znajomości rzeczy, lecz 
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa � czysto subielktywnej chęci uści
ślenia przekazu Rocznika kapituły poznańskiej 23• Tym samym lekcja 
Kroniki wielkopolskiej nie jest dla nas miarodajna. 

Rocznik kapituły poznańskiej oraz Kronika wielkopolska wnoszą 
do omawianej w niniejszym artykule kwestii nowe, ważkie elementy, 
wydatnie rozszerzające problematykę. Źródła wielkopolskie jednoznacz
nie wskazały na Henryka III jako uczestnika spisku przeciwko bratu. 
Księga henrykowska próbowała oczyścić młodszego Piastowicza z tych 
zarzutów, dając jednakże świadectwo, że Bolesław Rogatka oskarżał go 
o udział w zamachu 24. W ty!Il świetle zaangażowanie się Henryka II!
w działalność wrogą wobec brata nie powinno raczej podlegać dyskusji.
Również niektórzy badacze przychylają się do takiej opinii 2s. Jedynie
Grodecki wyraził przed laty przypuszczenie, iż spiskowcy mogli działać
bez porozumienia się z Henrykiem III, chociaż obiektywnie w jego in
teresie 2s. Niejasno, jakby z wahaniem, zabrał głos w tej sprawie Heck,
któr:y sądzi, że Henrykowi III jedynie „przypisywano inicjatywę" 27, 

Przekazy �ródlowe są jednak na tyle jednoznaczne, że chyba nie mogą
stwarzać takich wątpliwości. Tym bardziej iż Rocznik kapituły poznań
skiej f Kronika wielkopolska bez najmniejszych ogródek donosiły, że
to właśnie Henryk III trzymał brata pod strażą w wieży zamku leg
nickiego. Stwierdzenie to brzmi tak, jak gdyby książę był gospodarzem
Legnicy, przebywał tam stale ze swoim dworem już od pewnego czasu.

W nauce przyjmuje się powszechnie, że Bolesław Rogatka w latach 
1242-1247 na Dolnym Sląsku panował: samodzielnie 28

• Rzekomo do-
22 Kronika wielkopolska, wyd. B. Kiirbis (MPHSN, t. VIII, Warszawa 1970, 

s. 93-94).
23 Rocznik kapituły poznańskiej był źród1em dla autora Kroniki wielkopolskiej.

Zob. B. K ii  r b i s 6 w n a, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, War
szawa 1959, s. 101 nn. W sprawie autorstwa Rocznika i Kroniki przekonujące są 
poglądy K. Ja sińs k i e g o, W kwestii autorstwa Kroniki wielkopolskiej (Studia 
żródloznawcze, t. I, 1957); t e  n ż e, Rec. (B. Kilrbisówna, Dziejopisarstwo), ,,Kwar
talnik Historyczny", 1960, -nr 2; t e n ż e, Rec. (Kronika wielkopolska, wyd. B. Kiir
bis), ,,Studia Żródloznawcze", t. XVII, 1972. 

24 Księga henrykowska, s. 271. 
2s Zob. np. L a 1 i k, op. cit., s. 76. 
26 G r o d e c k i, Dzieje polityczne ... , s. 238. '

21 H e c k, Mentalność i obyczaje ... , s. 38-39. 
2s Zob. wyżej literaturę podaną w przyp. 1, 2, 3, 4, 11.
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piero od 1247 r., o czym już uprzednio wspomniałem, Henryk III dzięki 
żądaniom feudałów zaczął brać czynny udział w sprawowaniu wła
dzy 29

• Taka rekonstrukcja biegu rzeczy jest jednak wynikiem kombinacji 
budzącej poważne zastrzeżenia. Pogląd, że Henryk III został: dopuszczo
ny do rządów właśnie w 12:17 r., oparty jest na stwierdzeniu, iż w tym 
roku pojawił się on po raz pierwszy w roli współwystawcy dokumentu 
brata so. Badacze zaraz połączyli z tym faktem nie datowaną wiadomość 
źródłową o uwięzieniu Bolesława Rogatki, widząc w zamachu na księcia 
objaw nacisku feudałów, który91 celem było wymuszenie na ni_m cesji 
politycznych na rzecz Henryka III. Naturalnie zamach ów umiejscowili 

· około 1247 r. Argumenty te literatura przedmiotu wzmacnia przez pod
kreślenie małoletności Henryka III. Z tego też powodu nie mógł on
podobno qo 1247 r. brać udziału w rządach.

Jak starałem się już wykazać, zamach przeciwko Bolesławowi Ro
gatce doszedł do sk\ttku najpewniej w 1243 r. Brakuje tedy chronolo
gicznego związku między tym wydarzeniem a dokumentem z 1247 r.
Następnie Henryk III istotnie przed 1247 r. nie występował jako wspól
wystawca dokumentów Bolesława Rogatki,. niemniej już od 1242 r. figu
ruje w nich w .roli wyrażającego zgodę na czynności brata s1. Było to
przecież równoznaczne z udziałem w rządach 32_ W dokumentach tych
w identycznych �olach występowali również. dwaj pozostali synowie
Hehryka Pobożnego, Konrad i Władysław. Jednakże oni byli wymienia
ni raczej formalnie, przede wszystkim z racji rychłego przeznacze!}ia
ich do kariery duchownej 33; Hen.ryk III zaś, jak możemy sądzić, od
początku sposobiony był do przejęcia władzy. Z kolei jeśli id?ie o wiek
Henryka III i wynikające stąd podobno konsekwencje, historycy nie
spostrzegli w swych wywodach dość poważnej sprzeczności. Założyli
przecież, że Henryk III uzyskał możliwość sprawowania władzy z woli
sprzyjających mu lub widzących w �m swój interes feudałów. W takim
razie problem mało- czy pełnoletności księcia nie miał większego zna
czenia. Już Wincenty Kadłubek głosił, relacjonując stanowisko możno
władztwa, że tron można powierzyć nawet bardzo młodemu księciu,
władcy bowiem nie rządzą państwem sami, ale za pośrednictwem swych

29 Tamże. 
ao Regesten zur Schlesischen Geschichte, wyd. C. Griin hagen, Wrocław 1875-

1886 (eg zemplarz interfoliowany), nr 662 (dalej: Reg.). 
u Reg., nr 591a, 607, 628, 640b. 
a2 Zob. np. R. Gr ode ck i, Dzieje wewnętrzne Polski XIII w. (Polska pia

stowska, Warszawa. 1969, s. 137 nn.). 
33 Sil nick i, op. cit., s. 170-171; H. P a s c h k e, Die Herzoge Conrad und 

Ladislaus von Schlesien und der Bischofsstu.hl von Bamberg (Bericht des Histori
schen Vereins filr die Pflege der Geschichte des e hemaligen Filrstbistums Bamberg, 
t. 95, 1957, s. 221)� Ma 1 e czyń ski, op. cit., s. 495; K. Ja siński, Rodowód
Piastów Śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 122-125, 129-132.
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urzędników 34. W nauce już W. q,obociński i K. Jasiński bezdyskusyjnie 
wykazali, że przekazanie pełni władzy dan.emu księciu nie zależało wcale 
w pierwszym rzędzie od jego wieku, lecz od uznania .go przez otoczenie 
za zdolnego do kierowania państwem as. Zapomniał o tym nawet sam
Jasiński. Dowodzi on daty urodzenia Henryka III w ten oto sposób: 
„Fakt, że dopuszczenie Henryka do współrządów nastąpiło dopiero 
w 1247 r., a uzyskanie przez niego samodzielnej dzielnicy w 1248 r., 
przemawia za tym, że nie urodził Się on wcześniej jak w 1227 r." 36 

Na owe czasy, przyjmując datę urodzin Henryka III podaną przez Ja
sińskiego, książę w 1242 r. nie byłby już dzieckiem, miałby 15 lat, a nie 
wykluczone także, iż w ·rzeczywistości liczył ich sobie nieco więcej. Nie 
zmienia to wszak istoty rzeczy: jedna słabo umotywowana hipoteza 
posłużyła za kanwę dla zbudowania drugiej. Tymczasem nie tylko nad
mienione już dokumenty na długo przed 1247 r. poświadczają nam 
współrządy Bolesława i Henryka. Księga henrykot9ska powiada wręcz: 
„In diebus illis cum post paganos nostri iuvenes domini duces primo 
inciperent r,egnare, multa sunt acta, que aiput antiques gloriosos du
ces erant inaudita" 37. Gdyby nie wzmianka trzynastowiecihego Zywotu 
św. Anny ss, sądząc z treści powyższych słów Księgi henrykowskiej, nie 
byłoby nawet miejsca na roczną regencję księżny Anny, skoro zaraz po 
najeździe tatarskim młodzi książęta ,zaczęli panować. Zresztą regencja 
wdowy po Henryku Pobożnym niemal zupełnie uszła uwagi źródeł hi
storiograficznych 39. Wszystko przemawia więc· za tym, że współrządy 
Bolesława i Henryka datować należy od 1242 r. Poglądowi temu źródła 
nie przeczą, a nawet przynoszą na jego poparcie argumenty pozytywne. 
Nie mają natomiast dostatecznych podstaw wypowiedzi datujące współ
rządy obu Piastowiczów dopiero od 1247 r. 

Istnienie formy współwladzy Bolesława Rogatki i Henryka III od 
1242 r. pozwala nam rozumieć przekazy Rocznika kapituły poznańskiej 
i Kroniki wielkopolskiej o pobycie tego ostatniego w Legnicy jako in
formację o lokalizacji jego dworu. O poprawności tego mniemania po
średnio może świadczyć też fakt, iż według pierwotnego planu w 1248 r. 

34 Mistrza Wincentego Kronika polska, wyd. A. Bielawski (MPH, t. Il, Warsza
wa 1961, s. 431): ,,nec enim per se principes rempublicam administrant sed per 
administratorias potestates". 

3• W. S o b  o c i  ń sJ{ i, HistO"Tia rządów opiekuńczych. w Polsce (Czasopismo 
· Prawno-Historyczne, t. II, 1949, s. 238 nn.); Ja s i  ń s k i, Rodowód ... , s. 23 nn.

36 Tamże, s. 108. 
a1 Księga h.enrykowska, s. 269. 
38 Vita Annae ducissae Silesiae, wyd. A. Semkowicz (MPH, t. IV, Warszawa 

1961, s. �58). 
39 Zob. też K. J a s i ń s k i, Bolesław Rogatka i jego małżeństwa (Szkice Legnic-

kie, 1976, s. 14-15). 

, 
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właśnie Henrykowi III miało przypaść księstwo legnickie 40. W latach 
1242-1248 dzielnica nie byłą. po'dzielona. Stosunki panujące wówczas 
na Sląsku najlepiej chyba można porównać do współczesnych stosunków 
w Wielkopolsce. Przemysław I i Bolesław Pobożny rządzili wspólnie, 
chociaż niekwestionowana przewaga należała do starszego z nich. Bole
sław Pobożny miał niejako poruczone namiestnictwo w północnej części 
Wielkopolski 41• Zapewne analogiczna sytuacja wytworżyła się i na Slą
sku. 

Echa współrządów Bolesława Rogatki i Henryka III z lat 1242-1248 
odbijały się jeszcze dl'ugo po ostatecznych podziałach dzielnicowych. 
Kto wie zresztą, czy były to tylko echa. G. Labuda przypuszcza, iż po 
1248 r. mogły się na Sląsku między Bolesławem Rogatką i Henrykiem III 
zawiązać stosunki współrządów 42. Swiadectwem są tu dokumenty, 
w których potomkowie Henryka Pobożnego, panujący w trzech odręb
nych dzielnicach, występowali jako wspólwystawcy, wzajemnie udziela
jący sobie na czynności zgody, czy na koniec jako świadkowie 43

• W do
kumencie z 1249 r. Bolesław Rogatka użył nawet tytułu starszego 
księcia Sląs.lra. i Polski 44• Znany jest też dobrze wypadek zagwaranto
wania i honorowania przez Henryka III i Władysława salzburskiego pod
jętych przez Bolesława Rogatkę w 1260 r. zobowiązań wobec biskupa 
wrocławskiego Tomasza I 45. Jeszcze w 1268 r. Konrad I głogowski przy
pominał Władysławowi salzburskiemu, że pewne decyzje wymagają 
kolegialnej zgody książąt 46. Stosunki na Sląsku między dwoma parami 
niedzielnych braci - Henrykiem III i Władysławem salzburskim oraz 
Bolesławem Rogatką i Konradem - mogły po 1248 r. w założeniach być 
pomyślane na podobieństwo tych, jakie obserwujemy w dzielnicy wro
cławskiej w latach 1248-1266. Jeśli w ogóle w skali całego Dolnego 
Sląska model taki był rzeczywiście przewidywany, · to niewątpliwie 
nadwerężony został w ogniu walk, które między sobą stoczyli trzej bra
cia, a zwłaszcza przez wystąpienie Konrada ze stanu duchownego i za
żądanie przez niego osobnej dzielnicy. Nie był to cios ostateczny, skoro 
Konrad I głogowski długo po uciszeniu międzY._książęcych niepokojów 

4° Kronika polska, wyd. L. Cwikliński (MPH, t. III, Warszawa 1961, s. 652-

653). 

41 S. Z a c h  o r  o w s k i, Studia do dziejów wieku XIII-go w pierwszej jego po

łowie (Rozprawy PAU, Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. XXXVII, ser. 2, 1921,

s. 197-200). 

42 L a b u d a, Zajęcie Ziemi Lubuskiej ... , s. 319, przyp. 34.
4a Reg., nr 703, 707, 710, 712, 815, 854, 885, .886/7, 896, 909, 910, 1036, 1222. 

o Tamże, nr 687.

45 Tamże, nr 1039, 1043, 1100, 1300.

46 Tamże, nr 1290. G r o d e c k  i, Dzieje polityczne ... , s. 238, przyp. 5, uważa, 
że to wystąpienie Konrada I głogowskiego nie miało realnych podstaw, było sfor
mułowane ad hoc, na potrzeby konkretnej sytuacji politycznej. 

, 
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na $ląs'ku zwracał Władysławowi salzburskiemu uwagę na konieczność 
uzgadniania określonych posunięć p·olitycznych. 

Zamach na Bolesława Rogatkę doszedł do skutku w 12,13 r. i odbył 
się pod sztandarami współpanującego Henryka III. W Legnicy znajdo
wał się zapewne dwór juniora. Te fakty mniej lub bardziej hipotetycznie 
udało się ustalić. Całkowitą zagadką natomiast pozostaje charakter ugru
•powania popierającego Henryka III. Z Księgi henrykowskiej dowiadu
jemy się, że Bolesława Rogatkę ujęli jego rycerze (,,ceperunt milites 
dominum suum Bolezlaum") 47• Byli oni jednak tylko wykonawcami 
rozkazów. Opinia ówczesna na czele spisku stawiała Henryka III. Przed 
tymi podejrzeniami starał się go bronić autor Księgi henrykowskiej, 

dając jednocześnie do zrozumienia, że doskonale zna głównych członków 
sprzysiężenia, niemniej jednak ich nie poda (,,quod hec captivitas non 
,es.t facta consilio domicelli Heinrici; sed quorundam aliorum, quorum 
nomina huic libello non inscribu.ntur") 48

. Źródła wielkopolskie, Rocznik 

kapituły poznańskiej oraz Kronika wielkopolska, wymieniły tylko Hen
ryka III 49. Spisek zawiązał się w kręgu feudałów świeckich. W tym 
względzie tenor Księgi henrykowskiej jest wystarczająco jasny. Byli to 
zdaje się dostojnicy księstwa, na których czele stal Henryk III. Tylko 
wzgląd na wysokie stanowiska w hierarchii urzędniczej żyjących jeszcze 
w czasie pisania Księgi henrykowskiej spiskowców z 1243 r. lub ich 
potomków, tak samo jak wzgląd na panujących od 1248 r. we Wrocławiu 
Henryka III i jego następców mógł skłonić autora naszego źródła do 
uchylenia się od napisania całej prawdy o tych drastycznych wypadkach 
politycznych. Poza tym Henryk III po objęciu władzy we Wrocławiu 
nie wprowaą.ził na stanowiska urzędnicze nowych ludzi, pośród których 
moglibyśmy ewentualnie doszukiwać się jego stronników z 1243 r. Po 
1248 r. w gronie dostojników wrocławskich w ogóle nie zaszły wyraź
niejsze zmiany. O ile mój domysł, że zamieszczony w Księdze henry

kowskiej opis dworu Bolesława Rogatki w Dziewinie i podjętych tam 
przez nieufnego księcia środków ostrożności rejestruje sytuację tuż po 
uwolnieniu go z niewoli, jest zgodny z rzeczywi'stym tokiem wydarzeń, 
okdliczność ta dodatkowo przemawia na korzyść tezy o wystąpieniu 
razem z Henrykiem III możnowładztwa urzędniczego. W przeciwnym 
wypadku Bolesław Rogatka nie kryłby się w Dziewinie. Prawdopodob
nie przybyłby do pobliskiego Głogowa - siedziby jego kasztelana, gdzie 
miałby zapewnione odpowiednie środki i ochronę. Tylko pozornie mnie
maniu o wystąpieniu możnowładztwa świeckiego przeczy fakt, że iden
tycznie jak po 1248 r. · także w latach 1242-1248 nie obserwujemy 
gwałtowniejszych przesunięć na urzędach. Bolesław Rogatka po wyjściu 

47 Księga henrykowska, s. 271.

48 Tamże.

49 Rocznik kapituły poznańskiej, s. 26; Kronika wieikopolska, s. 93-94. 
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z więzienia nie pozbawił nikogo godności. Dowodzi to siły opozycJ1, JeJ 
szerokiej bazy społecznej. Władca po prostu nie był w stanie nikogo 
ukarać. Tak więc wydarzenia z 1243 r. miały charakter otwartej re
wolty. 

Kwestionariusz pytań daleki jest jednak od wyczerpania. Nic nie 
wiemy o przyczynach i rezultatach buntu. Milczenie źródeł skazuje nas 
wyłącznie na domysły. Realnym zaczynem niezadowolenia wśród feuda

łów świeckich, przyczyną przejścia ich do opozycji mogło być ignoro
wanie przez Bolesława Rogatkę ich zda'nia i woli 50. Tak jednak nie było. 
W dokumentach tego księcia począwszy już od 1242 r. spotykamy na
gminnie dostojników dzielnicy jako świadków bądź ja'ko udzielających 
zgody 51. Rządami rycerzy - przywłaszczających sobie przy okazji po
siadłości książęce - nazwał autor Księgi henrykowskiej okres po na
jeździe Tatarów s2. Bolesław Rogatka sam też tanio sprzedawa� rycerzom 
swe dobra 53. 

Nie podsuwa również trafnych rozwiązań literatura przedmiotu. 
Hipotezy badaczy są słabo udokumentowane. Autorzy suponują, że ujem
ne cechy charakteru i brak autorytetu Bolesława Rogatki źle usposobiły 
do niego możnych. Zamierzali oni rzekomo usunąć seniora Piastów 
dolnośląskich z areny politycznej 54. Skończyło się wszak na połowicznym 
osiągnięciu, którym było dopuszczenie w 1247 r. Henryka III do współ
rządów. Zdaniem niekłtórych badaczy, bunrtoW1I1icy nie spoczęli, aż 
w 1248 r. doprowadzili do podziału kraju. Oczywiście w ich szeregach 
stal Henryk III 55. Pierwszy pogląd, nawiązujący do charakteru i autory
tetu 'księcia, powstał pod wyraźną sugestią niechętnych, tendencyjnie 
dyskryminujących Bole�lawa Rogatkę źródeł 56. Wątpliwe jest także, aby 

so Między innymi takie przyczyny legły u podstaw buntu przeciwko Ziemo
mysłowi kujawskiemu, zob. J. Ka r w a s  iń s k a, Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie, 
1235-1343, Warszawa 1927, s. 70-80; Gr o d e  c k  i, Dzieje wewnętrzne ... , s. 217 nn. 

s1 Reg., nr 585 nn. 
n Księga henrykowska, s. 257. 

53 Tamże. 
64 G r o d e c k i, Dzieje polityczne ... , s. 238; H e c k, Mentalność i obyczaje ... , 

s. 38-39; J. G i 1 e w  s k a  - Du b i s, Pod panowaniem Piastów (Legnica, Wrocław
1977, s. 17). 

s:; Gr o d e  c k  i, Dzieje polityczne ... , s. 238 nn.; W o j c i e c  h o  w s k i, op. cit., 

s. 264; M a  1 e c z yń s k i, op. cit., s. 492 nn.; H e c  k, Mentalność i obyczaje ... , s. 39; 

G i 1 e w s k a - D u b i s, op. cit., s. 17. 

56 U Bolesława Rogatki autorzy źródeł dostrzegali same negatywne cechy, nie 
cofając się nawet przed przypisywaniem mu występków innych osób. Bardzo su
rowo oceniający księcia legnickiego Heck, Mentalność i obyczaje ... , s. 27-53, dal 
się również zasugerować źródłom. Badacz ten po opisaniu na podstawie szesnasto
wiecznej kroniki rzekomego żartu Bolesława Rogatki, tamże, s. 33-34, powiada: 
,,Chociaż według wszelkiego prawdopodobieństwa autor kroniki, Benedykt z Po
znania, pr.;!:ypisał tu Rogatce figiel Bolka II ziębickiego, przedstawiony w Kronice 

Jcsiążąt polskich, jednak ów kawal charakteryzuje doskonale typ ówczesnego po-
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celem buntu z 1243 r. było wyeliminowanie Bolesława Rogatki z gry 
politycznej na korzyść Henryka III. W 1249/50 r. Henryk III i jego do
stojnicy mieli o wiele dogodniejszą -ku temu sposobność. Nie skorzystali 
z niej jednak, wręcz przeciwnie, interweniowali zbrojnie w księstwie 
legnickim, przywracając tam Bolesławowi Rogatce władzę s1. Nie wydaje 
mi się też, aby Henryk III i możni świeccy winni byli rozbicia kraju 
w 1248 r. Na poparcie tej koncepcji historycy nie są w stanie przytoczyć 
najmniejszej nawe't zapiski źródłowej. Do podziału państwa w 1248 r. 
doprowadziło zapewne inne ugrupowanie, co szczegółowo za chwilę będę 
starał się wykazać. 

Po 1243 r. w wewnętrznej sytuacji na Śląsku nie dostrzegamy jakichś 
uderzających zmian. Widocznie rewolta przeciwko Bolesławowi Rogatce 
zakończyła się fiaskiem. Stajemy więc przed kolejnym poważnym dyle
matem, mianowicie jakie siły społeczne zdolne były wówczas do stawie
ni:a czoła tak sz.erokiej opozycji. Odpowiedź może być tylko jedna -
kościół wrocławski. Hierarchia kościelna, jak się wydaje, poparła Bole
sława Rogatkę przeciwko Henrykow.i III i świeckiemu możnowładztwu. 
Daleki 'przy tym jeste'm od twierdzenia, że Bolesław Rogatka w latach 
1242-1248 świadomie prowadził prokościelną politykę na wzór współ
czesnych mu książąt wielkopolskich, Przemysława I i Bolesława Poboż
nego ss. Widziałbym raczej w księciu śląskim władcę powolnego kościo
łowi 59. 

Dla pełniejszego uzasadnienia powyższej tezy wypadnie rzucić okiem 
na pewne aspekty dziejów Śląska. Henryk Brodaty i Henryk Pobożny 

czucia humoru książąt i rycerstwa śląskiego. Podobnego rodzaju figle należały 
zapewne do repertuaru żartów Rogatki". Skoro tak postępowali według Recka 
wszyscy książęta i rycerze na Śląsku, to nie ma powodów jednemu tylko księciu 
legnickiemu czynić z tego jakichś wymówek. Odnośnie do oceny działalności Bo
lesława Rogatki zob. Ma 1 e c z y ń  s ki, op. cit., s. 492, s. 492 nn., oraz niżej prz;r.p. 
59. 

51 Kronika polska, s. 652, 11Boleslaus . . . ita propria terra Legniczensi ab ab
structoribus castrorum destitutus fuit, quod sine famuło aliquando eques, aliquando 
pedes cum Surriano figellatore misere vagabatur. Unde Polonia, Cracovia et alie 
terre a fillis Henrici ·secundi recesserunt, sola Slesia illis sorte distributa rema
nente. Tandem Henrici tercii, fratris Boleslai, viribus castra predonum subversa 
sunt, et Boleslaus gubernaculo terre Legniczensis restitutus est licet indignus". Zob. 
też M a 1 e c z y ń s k i, op. cit., s. 497; L a b u d a, Zajęcie Ziemi Lubuskiej ... , s. 319. 

58 Zob. K. Ja s i ń s k i, Z problematyki zjednoczonego państwa polskiego na 

przełomie XIII i XIV wieku (Zapiski Historyczne, 1955, z. 1, s. 201 nn.); G. L a
b u d  a, Dwaj bracia: Przemysł I (1239-1257) i Bolesław Pobożny ( 1239-1278) -
obrońcy zachodniej granicy Polski (Dzieje Wielkopolski, t. I, Poznań 1969, s. 293-

296). 

w Władca ten do 1248 r. nie ·popadł w żaden konflikt z kościołem wrocław
skim. Ogłoszenie Bolesława Rogatki w źródłach największym wrogiem kościoła, 
co automatycznie pociągnęło za sobą określone konsekwencje co do oceny księcia, 
dokonało się dopiero pod wpływem jego późniejszyc;h sporów z biskupem Toma
szem I. W kwestii tych sporów zob. S i  1 n i c k  i, op. cit., s. 164 nn. 
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utrzymywali duchowieństwo w ścisłej zależności od władzy państwo
wej 60. Na tym odcinku polityki cieszyli się poparciem śląskich feuda
łów e1. Tendencje do zachowania wyższości władzy świeckiej nad władzą 
duchowną jednały ·obu Henrykom wrocławskim sympatie rycerstwa, 
przede wszystkim jednak możnowładztwa, także z innych dzielnic Pol
ski 62• Po 1241 r. warunki na Śląsku Zlillieniły się na korzyść kościoła. 
Nagła śmierć Henryka Pobożnego zachwiała władzą książęcą. Zdaniem 
Księgi henrykowskiej w państwie zaczęły się dziać rzeczy nie do po
myślenia w latach panowania Henryków Brodatego i Pobożnego 63• Sy
tuację tę skrzętnie wykorzystał biskup wrocławski Tomasz I. Był to 
energiczny i, wytrawny poli'tyk 64. Jego program _polityczny cechowało 
dążenie do uniezależnienia kleru od państwa, a nawet uzyskanie dla 
kościoła wyższej pozycji 65. W latach czterdziestych XIII w. udało się 
biskupowi nadać swemu programowi realny kształt. Pozycja Tomasza 
I wyrastała z wolna do rangi nadrzędnej w stosunku do książąt 66• Wraz 
z księżną Anną biskup wrocławski Tomasz I pełnił funkcję regenta 67• 

W 1242 r. księżna Anna nie została bynajmniej pozbaw!ona udziału 
w rządach. W dokumentach wystawianych przez 'książąt widnieje dość 
często formuła wyrażająca jej zgodę na poszczególne decyzje 68• U boku 
księżnej utrzymał wpływy także biskup Tomasz I 69• Osobiście jestem 
przekonany, że księżna Anna i biskup Tomasz I przez cały okres lat 
1241-1248 faktycznie sprawowali władzę. Korónnym argumentem źród
łowym jest tutaj przekaz Kroniki polskiej. Autor jej po przedstawieniu 
ogólnych zasad podziału dzielnicy w 1248 r. stwierdza, że „Boleslaus 
Conradum in consortem assumens ... Wratislaviam elegit, cumque matre 
et episcopo Thoma primo pergens in Legnicz, ut Henrico Legnicz et Glo
goviam presentaret'' 10. Wprowadzić na tron mogły tylko osoby realnie 

60 Tamże, s. 138 nn.; B a s z ki e w  i c z, op. cit., s. 64-75; M a l e c z y ń s k a, 
op. cit., s. 129 nn.; M a l e c z y ń s ki, op. cit., .s. 330:; H e c k, Rozdrobnienie feu

dalne ... , s. 49-50; B. Z i e n t a r a, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, 
s. 163 nn.

61 Tamże.
oz Tamże, t udzież J a s i ń s k i, Z problematyki..., s. 201 nn. 
6s Księga henrykowska, s. 269. 
64 Si l n i c ki, op. cit., s. 155-170. 
6s Tamże, s. 161 nn. 
66 Historia Polski, t. I, cz. 1, Warszawa 1964, s. 404. 
67 Si l n i c ki, op. cit., s. 159. 
os Reg., nr 591a, 607, 628, 662, 715, 815, 870, 991. Jeszcze częściej księżna Anna 

występowała w dokumentach swych synów w roli świadka. Zob. też W l o d a r s k i, 
op. cit., s. 3; J a s iński, Bolesław Rogatka, s. 15. 

69 S i l n i c ki, op. cit., s. 159. 
1o Kronika polska, s. 652-653. Pózniejsza ci sto lat Kronika książąt polskich,

wyd. Z. Węclewski (MPH, t. III, Warszawa 1961, s. 493), opis ując te wydarzenia 
jeszcze dobitniej określiła cel podróży księżnej Anny i biskupa Tomasza I do 
Legnicy i Głogowa, powiadając, iż udali się do tych miast, aby Henryka III tam 
,,assignav�t". 
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sprawujące władzę. W 1248 r. były nimi właśnie księżna Anna i biskuP. 
wrocławski Tomasz I. Oni też zainicjowali i przeprowadzili podział 
dzielnicy 11. Bolesław Rogatka sam musiał dopiero zostać wybrany na 
władcę nowej dzielnicy wrocławskiej, natomiast Henryka III matka 
z biskupem urządzić mieli w Legnicy i w Głogowie. Ta zapomniana jak
by wiadomość Kroniki polskiej nie pozostawia najmniejszych niedomó
wień odnośnie do roli księżnej Anny oraz biskupa Tomasza I. W ich 
rękach spoczywały rządy na Dolnym Śląsku w latach 1241-1248. Pier
worodny syn Henryka Pobożmego spełniał jedynie rolę legitymacji ich 
władzy. Wzmiankę Księgi henrykowskiej o rządach rycerzy i zagarnia
niu przez nich dóbr książęcych po 1241 r. odczytać wypadnie w tym 
kontekście jako potwierdzenie i krytykę anarchii feudalnej, wzmagają
cej się po upadku władzy centralnej, a nie jako odzwierciedlenie decy
dującego głosu tej warstwy w sprawach państwowych. Poczynania ry
cerstwa dodatkowo podkopywały podstawy władzy książęcej. Było to 
zresztą - obiektywnie rzecz biorąc - po myśli biskupa wrocławskiego. 
W całej Polsce kościół, budując swą potęgę, umiejętnie wykorzystywał 
takie właśnie okresy niepokojów 12. 

Usuwany w cień Bolesław Rogatka nie zgłaszał widoc�nie sprzeciwu 
przeciwko rządom mat'ki i biskupa Tomasza I. Nie godzili się jednak 
z takim stanem rzeczy Henryk III i świeckie możnowładztwo urzędnicze. 
Bunt z 1243 r. przebiegał zapewne pod hasłami powrotu do stosunków 
sprzed 1241 r. Wzięli w nim udział ci sami feudałowie, którzy przedtem 
popierali Henryka Brodatego i Henryka. Pobożnego w ich zatargach 
z kościołem. Reprezentowali oni idee -wyższości regnum nad sacerdotium. 

Uwięzienie przez nich· Bolesława Rogatki miało na celu odebranie 
rządzącej w imieniu księcia parze legalnych podstaw władzy. Jak już 
mówiłem, rewolta z 1243 r. nie odniosła powodzenia, ale siła opozycji 
uchroniła jej uczestników od represji. Jedyną konsekwencją nieudanego 
zamachu stanu było najpewniej odwołanie Henryka III z Legnicy, skoro 
według cytowanego powyżej ustępu Kroniki polskiej trzeba było go 
w 1248 r. na powrót tam osadzać. 

Stronnictwo, Henryka III mim:o porażki nie rezygnowało zdaje się 
z realizątji swego programu. Mielilbyśmy tedy wówczas na Śląsku do 
czynienia ze swoist'ego rodzaju patem politycznym. Wskazują na to 
także fakty występowania Henryka III w roli współwystawcy dokumen
tów Bolesława Rogatki, a także widniejące w dokumentach tego dru
giego formuły consilium et consensus młodszego brata i możnych świec
kich. Zarzewie kolejnego fermentu wisiało chyba w powietrzu. W tych 

11 Zob. Griinhage n, Die Zeit ... , s. 11; Au b in, op. cit., s. 105; Pa s chk e ,  
op. cit., s. 221; jedynie G r o d e c k i ,  Dzieje polityczne ... , s. 239, przypuszcza, że 
plan podziału księstwa w 1248 r. mógł wyjść od biskupa wrocławskiego Tomasza I. 

12 Zob. S. K r a .k o w s  k i, Ko§ciól a państwo polskie do początków XIV w.,

Warszawa 1950, s. 89 nn. 
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• 

warunkach księżna Anna i biskup Tomasz I zdecydował( się na przepro-
wadzenie podziału państwa. Biskup mógł liczyć, że po rozbiciu dzielnicy 
łatwiej mu będzie kontynuować dotychczasową politykę 73, tym bardziej 
iż wedle pierwotnego planu we Wrocławiu panować miał uległy do tej 
pory Bolesław Rogatka 74• Upomnienie się przez Konrada w 1249 r. o od.: 
rębne księstwo było przysłowiową wodą na młyn biskupa Tomasza I. 
Nie zaprzepaścił tej okazji. Biskup poparł Konrada, który odwdzięczył 
się przywilejem immunitetowym dla kościoła wrocławskiego 75. 

Rachuby biskupa Tomasza I na dalsze umocnienie znaczenia kościoła 
na Sląsku nie sprawdziły się jednak w całej pełni, zwłaszcza za sprawą 
Henryka III. Kościelnej polityce tego księcia poświęcić należy nieco wię
cej uwagi, jej ocena bowiem przez uczonych nie jest zupełnie słuszna. 
T. Silnicki uważa Henryka III za władcę spokojnego i nieskorego do
konfliktów. W latach jego panowania stanowisko biskupa i kościoła mia
ło się podobno walnie wzmocnić 76. Maleczyński sądzi znowu, że Henryk
III - mimo iż nie wystawił biskupstwu generalnego przywileju ._ iść
musiał na ustępstwa, godząc się na rozwój immunitetu kościelnego via
facti, ponieważ nie był w stanie przeciwstawić się aspiracjom potężnego
kościoła wrocławskiego 11. Tymczasem bunt z 1243 r. ponad wszelką
wątpliwość dowodzi, że Henryk III w razie potrzeby nie stronił od
ostrych form walki politycznej. Stali za nim możni świeccy. Nie był te
dy taki bezsilny. Wstrzymanie się przez księcia od wystawienia przywi
leju biskupstwu wrocławskiemu samo w sobie jest potwierdzeniem jego
silnej pozycji. Uzyskanie immuni'tetu w księstwie Henryka III było dla
biskupa zadaniem pierwszorzędnej wagi. W edlug brzmienia protekcyjnej
bulli papieskiej z 1245 r. na około 150 dóbr biskupstwa wrocła_wskiego
aż 111 leżało właśnie w księstwie wrocławskim 78

• 

Henryk III na polu walki z kościołem nie zadowolił się tylko posta
wą pasywną. Wnet razem z bratem, Władysławem salzburskim, rozpo
czął na nie spotykaną dotąd w Polsce skalę akcję rewindykacji utraco
nych w przeszłości majątków książęcych 19• Wziął też udział w bezpo
średnim ataku na biskupa wrocławskiego Tomasza I. 2 X 1256 r. Bole
sław Rogatka uwięził Tomasza I wraz z towarzyszącymi mu kanonikami 
wrocławskimi, prepozytem kapituły katedralnej Bogusław�m i Ekar
dem eo. Książę legnicki, przestraszony może konsekwencjami swego kro-

73 $ i l n i Ck i, op. cit., S. 159. 
14 Kronika polska, s. 652-653. 
1s Sil n icki, op. cit., s. 164; Ma 1 e czyń ski, op. cit., s. 496. 

1& S i 1 n i c k i, op. cit., s. 159. 
11 Ma 1 e czyń ski, op. cit., s. 500-501, 512-513. 
78 Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A.

Stenzel, Wrocław 1845, nr 5; zob. też W. Kort a, Rozwój wielkiej własności feu

dalne; na Sląsku do polowy XIII wieku, Wrocław i964, s. 58-64 .. 
79 Gr od e ck i, Dzieje polityczne ... , s. 241; Si 1 n i c k i, op. cit., s. 171-172. 
so S i l n i c k i, op. cit., s. 165 nn.
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ku i zapewne w obawie przed obarczeniem go całą odpowiedzialnością 
.za uwięzienie biskupa, wyjawił tajemnicę współudziału w tym przedsię
wzięciu Henryka III,- Konrada I głogowskiego oraz ich dostojników. 
Wyznaniu Bolesława Rogatki nie dały wiary trzynastowieczne źródła, 
podające tę informację, mianowicie Rocznik kapituły poznańskiej i Kro

nika wielkopolska, ,,quia perfidis, sicut ipse fuit, non fuit fides adhiben
da" 81. Zaprzeczenie słowom pana Legnicy ze strony dziejopisarzy wiel
kopolskich miało tedy czysto subiektywne podłoże. Budzi przeto wątpli
wości. Późniejszy Katalog biskupów wrocławskich poświadcza nam pra
wdziwość enuncjacji Bolesława Rogatki (,,His Thomas primus de consi
lio principum captus fuit per Boleslaum Legnicense") 82

• Zapewne też 
solidarność Henryka III, Konrada I głogowskiego i Bolesława Rogatki 
zaważyła na długotrwałości tego sporu. (1256-1261). Skwapliwe przy
jęcie przez Henryka III, przy pełnej zresztą akceptacji Władysława salz
burskiego, roli gwaranta i wykonawcy zobowiązań narzuconych Bolesła
wowi Rogatce w wyniku targnięcia się na osobę biskupa 83 przemawia 
za wiarygodnością przekazu Katalogu biskupów wrocławskich 84, jak 
również dopuszcza myśl o inspirowaniu przez ksi�cia wrocławskiego ak
cji z 2 X 1256 r. Przemiana Bolesława Rogatki z władcy uległego do 
1248 r. kościołowi w przeciwnika kleru dokonała się natomiast najpóź
niej w 1249 r. w wyniku poparcia udzielonego przez biskupa Tomasza 
I Konradowi I głogowskiemu i zagarnięcia przez księcia legnickiego do
chodów duchowieństwa na potrzeby wojenne ss. 

Już tylko to bardzo skrótowe przypomnienie paru faktów z kościelnej 
polityki Henryka III nie pozwala nam widzieć w �im księcia bezsilnego, 
spokojnego czy nieskorego do konfli'k'tów. Książę wrocławski pokazał 
się nam jako równie wytrawny mąż stanu co biskup Tomasz I. Wpraw
dzie Henrykowi III nie udało się jeszcze w pełni odbudować stosunków 
państwowo-kościelnych sprzed 1241 r., jednakże dzięki przemyślanym 
krokom na pewno powstrzymał zakusy 'kleru i doprowadził• do równo
wagi sil między państwem a kościołem. Polityka Henryka III po 1248 r. 
wobec kościoła śląskiego w dużym stopniu uprawdopodabnia podane 
przeze mnie przyczyny buntu i. skład książęcego stronnictwa z 1243 r. 
Dostojnicy wrocławscy, broniący wraz z Henrykiem III w latach 1248-
1266 pozycji państwa w stosunku do kościoła, identyczni są z tymi, któ
rzy pełnili urzędy w okresie poprzednim i zapewne z uczestnikami wy
darzeń z 1243 r. Wielu z nich znalazło się później u boku Władysława 
salzburskiego oraz Henryka IV Prawego. Brat i syn Henryka III po-

s1 Rocznik kapituły poznańskiej, s. 41-42; Kronika WielkopolŚka, s. 105-107. 
82 Katalog biskupów wrocławskich, wy.d. W. Kętrzyński (MPH, t. VI, Warszawa

1961, s. 563). 

83 Reg., nr 1039, 1043. 
Sł Zob. też Ma 1 e cz yń s k i, op. cit., s. 512. 
85 Zob. Si 1 n i c k i, op. cit., s. 164 nn.; L a b u d a, op. cit., s. 319-320. 

,i
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myślnie kontynuowali antykościelną politykę swego poprzednika 86• 

Kwestią nadrzędną w polityce wewnętrznej Piastów wrocławskich, po
cząwszy od Henryka Brodatego aż po Henryka IV Prawego, było utrzy
manie wyższości państwa nad kościołem. Związani z dworem feudałowie 
świeccy popierali te tendencje książąt 87. 

Tak się złożyło, że początkowe uwagi o zamachu na księcia Bolesła
wa Rogatkę dały asumpt do szerszych rozważań nad dziejami politycz
nymi Sląska w pierwszej połowie XIII w. Mimo obszernej literatury 
przedmi'otu, co podkreśliłem już na wstępie, okazało się, zresztą nie 
pierwszy raz, że stan badań zawiera dość istotne luki. Oczywiście w peł
ni świadom jestem, iż wiele z zaprezentowanych w niniejszej rozprawce 
tez jest nawet wysoce hipotetycznych. Niemniej jednak przedstawiona 
koncepcja wydarzeń politycznych zaszłych na Sląsku po 1241 r. jest bar
dziej spójna, zawiera mniej sprzeczności i zagadek, a przede wszystkim 
ma pewniejszą dokumentację źródłową niż tak długo utrzymujące się 
w nauce dotychczasowe wyobrażenia. 

Wykład mój z przyczyn merytorycznych nie miał cech systematycz
ności. Konieczna jest .więc krótka rekapi'tulacja: 1. w latach 1241-1242 
rządy regencyjne na Dolnym Sląsku pełnili księżna Anna i biskup wroc
ławski Tomasz I, 2. w latach 1242-1248 formalnie rządy sprawowali 
Bolesław Rogatka i Henryk III, jednakże realna władza spoczywała 
nadal w rękach matki książąt i biskupa, 3. w 1243 r. przeciwko rządzą

cemu duumwiratowi wybuchł bunt możnych świeckich z Henrykiem III 
na czele, 4. centrum buntu stanowiła Legnica, gdzie siedzi'bę miał dwór 
młodszego z Piastowiczów, 5. w 1248 r. księżna Anna oraz Biskup To
masz I dokonali podziału państwa. 

ZUR FRAGE DES MACHTKAMPFES IN D� 40GER JAHREN 
DES 13. JH. IN SCHLESIEN 

In den Ja hren 1241-1242 regierten in Niederschlesien die Regentin Herzogin 
Anna und der Bischof von Wrocław Thomas I. Seit 1242 herrschten formal ge
meinsam Bolesław Rogatka und Heinrich III, dessen Hof sich in Legnica befand. 
In Wirklichkeit blieb die Macht bis 1248 in Handen der Mutter der Herzoge und 
des Bischofs. Bereits 1243 begann Heinrich III. und die weltlichen Macht haber 
gegen diese Herrschaft zu rebellieren. Der der Kirche ergebene Herzog Boles ław 
Rogatka wurde gefangengenommen, wodurch dem regierenden Duumvirat seine 
legale Machtgrundlage entzogen werden sollte. Doch es ist Heinrich III nicht ge
lungen, die Macht an sich zu reissen; 1248 wurde von der Herzogin Anna und 
dem Bis hofs Thomas I die Teilung des Herzogtums vollfiihrt. 

oo G r o d e c k i, Dzieje polityczne ... , s. 241 nn.; S i 1 n i ck i, op. cit., s. 170 nn.; 
M a l e czyńs k a, op. cit., s. 143 nn.; M a l e czyńs k i, op. cit., s. 492 nn.;

J. D o  w i a t, Polska państwem średniowiecznej EUTOPY, Warszawa 1968, s. 265 nn.

87 G r o d e c k i, Dzieje polityczne ... , s. 196 I:Jn.; S i 1 n i c k i, op. cit., s. 138 nn.;

B a s z k i e w i c z, op. cit., s. 43 nn.; M a 1 e c z y ń s k a, op. cit., s. 120 nn.; M a
l e cz y ń s k i, op. cit., s. 330 nn.; H e c  k, Rozdrobnienie feudalne, s. 35 nn.; 
Z i e n  ta r a, op. c!t,, s. 128 nn. 
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