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KAZIMIERZ JASIŃSKI 

DRUGIE MAŁŻEŃSTWO BOLESŁAWA ROGATKI ORAZ PROBLEM 
,,ZOFII Z DOREN" 

W literaturze historycznej występują rozbieżności, dotyczące imienia 

drugiej żony Bolesława Rogatki oraz ewentualnego jego trzeciego mał

żeństwa, przy czym niektórzy badacze przyjmują, że trzecią żoną księcia 

była jego konkubina, która zwała się Zofia z Doren. Zajmując się przed 

kilku laty małżeństwami Bolesława Rogatki doszedłem do następujących 

ustaleń: l. Bolesław był tylko dwukrotnie żonaty, 2. jego druga żona no

siła imię Eufemia, 3. imię nałożnicy nie jest znane 1. Pogląd mój nie 

przyjął się jednak w najnowszej literaturze. Zarówno Z. Boras, jak 

i B. Zientara oraz E. Rymar opowiedzieli się za trzema małżeństwami 

Bolesława Rogatki 2• Jakkolwiek traktują oni trzecie małżeństwo tylko 

jako prawdopodobne, uznają je za wysoce wiarogodne, wiążąc je z nałoż
nicą księcia, która występuje u nich jako Zofia Doren 3• Jeżeli chodzi 

o imię drugiej żony Bolesława, to za imieniem Eufemia opowiedział się

B. Zientara, natomiast Z. Boras zwie ją Alenta, podając imię Eufemia

w nawiasie, podczas gdy E. Rymar opowiedział się zdecydowanie przeciw

imieniu Eufemia, a za imieniem Alenta 4• Bardzo ostrożne stanowisko
zajął w sprawie trzeciego małżeństwa Bolesława Rogatki R. Heck 5.

Wymienione poglądy nie są nowe, ale pojawiły się już w XIX w., co

1 K. Jas i ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. I, Wro cław 1973, s. 110-111,

156 oraz t e n ż e, Bolesław Rogatka i jego małżeństwa (Szkice Legnickie, t. 9, 1976, 

s. 5-25).

2 Z. Bo r as, Książęta piastowscy Sląska, wyd. II, Kato wice 1978, s. 129; B. Z i e  n
t ar a, Bolesław Lysy-Rogatka (Kultura, t. 16, 1978, nr 16, s. 6); E. R ym ar, Córki 
Sambora II lubiszewsko-tczewskiego (Ro cznik Gdański, t. 38, 1978, z. 1, s. 51). 

a B o r a s, op. cit., s. 129, mówi wprost o „niejakiej Zofii Doren"; zdaniem 

Z i e n t ar y, op. cit., s. 6; ,,p óźniejsza tradycja zwie ją Zofia Doren". Pewne 

wątpliwości miał tu R ym ar, op. cit., s. 52, do p uszczając, że imię Zofia mogła 

nosić druga żo na Rogatki, lecz w tablicy genealogicznej oraz w streszczeniach o b co

języcznych (tamże, 53-55) przyp uszczenie to całko wicie p ominął. 
4 Z i e n t ar a, op. cit., s. 6; Bo r as, op. cit., s. 129; R ym ar, op. cit., s. 46-53. 

s R. He c k, Mentalność i obyczaje pierwszego księcia legnickiego Bolesława Ro

gatki (Szkice Legnickie, t. 9, 1976, s. 47-48). 
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jeszcze bardziej podkreśla sporny charakter omawianych kwestii. Za
chodzi pytanie, czy jest to następstwo niewystarczającej podstawy źród
łowej czy raczej dowolności w interpretacji zachowanego materiału źród
łowego. Odpowiedzi na to musimy szukać przede wszystkim w źródłach. 

W wypadku źródeł historiograficznych mamy do czynienia właściwie 
z tylko jednym, mianowicie z Kroniką polską. Wszystkie inne źródła, 
w tym również Historia Długosza, są bezpośrednio lub pośrednio źródłami 

pochodnymi w stosunku do Kroniki polskiej, wiernie przekazującymi jej 
informacje i nie wnoszącymi - pomijając nic nie znaczące amplifikacje 
stylistyczne - do jej treści żadnych nowych wiadomości e. 

Interesujący nas tekst Kroniki polskiej brzmi: ,,Boleslaus .. . duxit 
filiam Samborii, ducis Pomeranie, que despecta ab illo propter pelicem 
vilissimam de misero statu pedes aufugit ... Tandem ipse Boleslaus .. . 
occubit et pelex ipsius, de qua filium Ieroslaum habuit, sine qua incanta
trice vilissima vivere non poterat, non requisito priore marito suo, quem 
deseruerat, alteri nupsit in Polonia, de qua multa detestanda narrantur 
et narrabantur" 1. 

Treść tego przekazu jest niedwuznaczna. Zarówno druga żona Bolesła
wa, jak i jego nałożnica występują bezimiennie. Dowiadujemy się rów
nież, że druga żona księcia uciekła z powodu nałożnicy, która po jego 
śmierci, nie odszukawszy pierwszego męża, poślubiła drugiego w Wiel
kopolsce s. Kronika polska zna zatem tylko dwa małżeństwa Bolesława e 
oraz jego konkubinę, nie podając jej imienia. Kronika polska, powstała 
ok. 1285 r., jest odnośnie do Bolesława Rogatki (t 1278 r.) źródłem jak 
najbardziej współczesnym i całkowicie wiarogodnym. W tym kontekście 
brak wiadomości o poślubieniu przez Bolesława nałożnicy dowodzi, że 
fakt taki w ogóle nie zaistniał, ponieważ nie mógł on ujść uwadze współ
czesnego kronikarza. Nie wchodzi również w rachubę umyślne zamilcze
nie przez autora kroniki tego rodzaju mariażu, ponieważ nie darzył on 
Bolesława sympatią i na pewno wiadomość o tym fakcie, w myśl ówczes
nych pojęć skandalicznym (byłby to mezalians, a ponadto małżeństwo 
nieważne kanonicznie), zamieściłby na kartach kroniki. Ten wniosek znaj
duje pełne potwierdzenie w okoliczności, że kronika nie omieszkała 

G Por. Kronika książąt Polskich, MPH, t. 111, s. 496; Dł u g  o s  z, Historia, t. II, 

s. 435 (mylnie zwie drugą żonę Rogatki Adelajdą i kładzie jej małżeństwo na 1275 r.);

J. Cu r e  u s, Gentis Silesiae Annales, Wittenbergae 1571, s. 83; G. Th ebe s i  u s,

Liegnitzische Jahrbiicher, Jawor 1733, cz. 2, s. 99 (dzieło ukazało się w wiele lat po 

śmierci jego autora). Poza przekaz Kroniki polskiej wyszedł dopiero F. W. S om

m e r  s b e r  g, Silesiacarum rerum Scriptores, t. I, Lipsk 1729, s. 299 i 330. Informacje

jego nie są przejęte z wcześniejszych źródeł, lecz są jego własnymi domysłami.

1 MPH, t. III, s. 656. 

a Pod Polonia należy rozumieć Wielkopolskę; J a s i ń s k i, R o d  o wód , t .  I, 

s. 156, przyp. 3.

9 Pierwszą żonę Bolesława Rogatki, Jadwigę hrabiankę Anhaltu, wymienia Kro

nika polska imiennie; MPH, t. III, s. 656. 
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wspomnieć o mało znaczącym i kanonicznie całkowicie nieważnym mał
żeństwie „najpodlejszej śpiewaczki" z nieznanym bliżej Wielkopolaninem. 
Ten krok nałożnicy książęcej staje się całkiem zrozumiały, jeżeli uwzględ
nimy, że po śmierci Bolesława, powszechnie pogardzana, zwłaszcza 
w kręgach dworskich i kościelnych, nie miała już ona czego szukać 
w księstwie legnickim czy w ogóle na Dolnym Śląsku. 

Jak już wyżej wspomniałem, późniejsze źródła historiograficzne prze
kazały o drugiej żonie Bolesława i jego kochance wersję Kroniki polskiej. 

Można by tylko dodać, że późniejsza od Kroniki polskiej o ok. 100 lat 
Kronika książąt polskich, obfitująca w wiele szczegółów anegdotycznych 
o Bolesławie Rogatce, prawdopodobnie zaczerpniętych z tradycji dwor
skiej 10, nie wyszła w interesującej nas kwestii poza przekaz Kroniki

polskiej 11. Najwidoczniej w tradycji dworskiej nie zachowała się jaka
kolwiek wiadomość o rzekomym małżeństwie Bolesława z jego kon
kubiną.

Żródła historiograficzne potwierdzają tylko dwa małżeństwa Bolesła
wa i wyraźnie przeczą poglądowi, że poślubił on swą nałożnicę. Przekaz 
Kroniki polskiej jako źródła współczesnego i bardzo dobrze zorientowa
nego w stosunkach rodzinnych Bolesława Rogatki zasługuje na pełne 
zaufanie. Nie przeczy temu fakt, że autor kroniki nie podał imion dru
giej żony i konkubiny księcia. Nie musi to wcale oznaczać, że ich nie 
znał. 

Jeżeli chodzi o źródła dyplomatyczne, to zachowały się tylko dwie 
wzmianki dokumentowe o wdowie, a zatem o drugiej żonie Bolesława. 
Rozpatrując je zarówno oddzielnie, jak i łącznie otrzymujemy bardziej 

wiążącą odpowiedź na pytanie, ile żon miał Bolesław. 
Chronologicznie pierwszą jest wiadomość dokumentu z 12 IV 1284 r. 

W liście świadków tego dokumentu, którego czynność prawna odbyła 
się w kościele klarysek wrocławskich, występuje „Domina Sophia 
r e 1 i c t a  incliti ducis Bolezlai de Legnicz" 12

. Dokument nie zachował 
się w oryginale, nie jest również znana kopia, z której korzystał 
F. W. Sommersberg. Treść dokumentu nie nasuwa jednak zastrzeżeń, 
natomiast mogły znaleźć się w wydaniu Sommersberga pomyłki w od
czytaniu imion i nazw miejscowych. Datę roczną (1284) potwierdzają 
osoby występujące w tym dyplomie. Dla każdego nieuprzedzonego ba
dacza występująca w dokumencie Zofia, wdowa po Bolesławie księciu 
legnickim, musi być osobą identyczną z drugą jego żoną, córką Sambora, 
znaną ze źródeł historiograficznych. Z tych ostatnich źródeł wynika z ab-

1
° Kronika książąt polskich powstała na dworze księcia brzeskiego Ludwika, 

wnuka Bolesława Rogatki. 
11 Kronika książąt polskich, MPH, t. III, s. 496-497; por. H e c k, op. cit., s. 48. 
1� S o m m e r s b e r g, op. cit., t. I, s. 936; Schlesische Regesten, t. III, nr 1779.

Wystawcą dokumentu jest niejaki Gisco wraz ze swą siostrą Jadwigą, odbiorcą na

tomiast klaryski wrocławskie. 
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solutną pewnością, że Zofia dokumentu z 1284 r. nie może być utożsamia
na z nałożnicą Bolesława. Niezależnie od powyższego stwierdzenia można 
jeszcze dodać, że wręcz nieprawdopodobne wydaje się sprowadzenie do 
Wrocławia przebywającej w Wielkopolsce „najpodlejszej nierządnicy" 
po to tylko, aby była ona świadkiem czynności prawnej w ogóle z jej 
osobą nie związanej. Obiektywnie należy przyznać, że i obecność wdowy 

po księciu Bolesławie w dokumencie z 1284 r. wydaje się być dość nie
zrozumiała, tłumaczą ją jednak, jak o tym będzie jeszcze mowa, inne 

okoliczności. 
Drugi z dokumentów, wystawiony 5 II 1309 r., nie wymienia wprost 

wdowy po Bolesławie, ale występująca w dokumencie już jako osoba 
zmarła, Alenta, musi być identyczna z drugą żoną Rogatki. Wystawcy 
dokumentu, książęta wrocławscy Bolesław i Henryk, wnukowie Bolesła
wa Rogatki 1s, określają ją jako nostra matertera oraz zwą ją księżniczką 
pomorską, a odziedziczoną po niej kurię (dwór) we Wrocławiu darują 
klaryskom wrocławskim 14. Termin matertera, oznaczający przede wszyst
kim ciotkę (siostrę matki), z uwagi na wieloznaczność łacińskiej termino
logii pokrewieństwa w średniowieczu, może oznaczać również dalszą 
krewną, a nawet powinowatą. W naszym wypadku oznacza on macochę 
ojca, dla której brak osobnego określenia. Decydujące znaczenie ma tu 
tytuł pomorski Alenty i fakt, że po niej dziedziczyli wnukowie Bolesława 
Rogatki. Księżną pomorską po której dziedziczyli oni jej wrocławską 
posiadłość 1s, mogła być tylko córka Sambora, druga żona Bolesława Ro
gatki. 

Traktując zatem obydwa dokumenty oddzielnie, nie mielibyśmy nigdy 
wątpliwości, że każdy z nich mówi o drugiej żonie Bolesława. Prze
chodząc do łącznego rozpatrzenia obydwóch wzmianek dokumentowych, 
nie należy przeceniać faktu, że druga żona występuje w nich z różnymi 
imionami, mianowicie jako Zofia i Alenta. Mogłoby to być względnie po
ważnym argumentem za trzema małżeństwami Bolesława, gdybyśmy 

nie znali wiadomości Kroniki polskiej. Lecz nawet wówczas zastanawiać 
musiałaby nas okoliczność, że książę pozostawił po sobie aż dwie wdowy. 
Obie wzmianki dokumentowe w połączeniu z informacjami źródeł hi
storiograficznych potwierdzają jedynie występowanie tej samej osoby 
pod różnymi imionami, co zwłaszcza w odniesieniu do księżniczek piastow
skich (żon i córek Piastów) jest zjawiskiem częstym. Nawet w samych do
kumentach - poza różnicą w imieniu, mało istotną - brak jakiegokol-

u J a s i ń s ki, Rodowód, t. I, s. 170-176. 

14 Pommerellisches Urku.ndenbuch, wyd. M. Perl bach, nr 667: ,,dilectissime 

matertere nostre olim domine Alente ducisse Pomeranie". 
is Tamże: ,,unam curiam ex opposito domus sancte Clare". Dziedziczenie wro

cławskiej posiadłości Alenty przez wnuków Bolesława Rogatki i jego pierwszej żony 

Jadwigi było następstwem prawdopodobnej bezdzietności małżeństwa Rogatki z cór

ką Sambora. 
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wiek dowodu na to, aby widzieć w Zofii i Alencie dwie różne osoby. Ta
kim dowodem mogłaby być np. różna ich filiacja genealogiczna, o której 
obydwa dokumenty w ogóle nie wspominają. Co więcej, w obydwóch 
dokumentach znajdujemy nawet pośredni dowód przemawiający za iden
tyfikacją Alenty i Zofii. Obie występują na dokumentach wystawionych 
dla klarysek wrocławskich. Z dokumentu z 1309 r. dowiadujemy się, że 
Alenta miała w pobliżu tego klasztoru kurię 16. Jakże to doskonale tłu
maczy obecność Zofii, wdowy po Bolesławie Rogatce, w czynności praw
nej dokonanej w kościele klarysek w 1284 r ., a nie związanej bliżej 
z jej osobą. Było to niewątpliwie następstwem faktu, że kuria księżny 
sąsiadowała z tym klasztorem. Za tożsamością Zofii z Alentą opowiedział 
się już H. Grotefend, który dopuszczał jednak jako mało prawdopo
dobną ewentualność, że Zofia, w żadnym wypadku nie identyczna z na
łożnicą Bolesława, była jego trzecią prawowitą żoną 11. Do identyfikacji 
Zofii z Alentą skłaniał się również E. Rymar, który jednak zbyt pochop
nie z niej zrezygnował 1e. 

Wymowa wszystkich bez wyjątku źródeł jest jednoznaczna: istniały 
tylko dwie żony Bolesława Rogatki, z których druga, córka księcia po
morskiego (tczewskiego) Sambora, przeżyła swego męża. Żródłom nie 
jest znane trzecie małżeństwo Bolesława, a tym bardziej poślubienie 
przez niego nałożnicy, występującej w źródłach zawsze bezimiennie. 
Brak również w nich wiadomości o jakiejkolwiek Zofii z Doren. 

Powyższy rezultat pozostaje w zgodzie z moimi wcześniejszymi' usta
leniami, wymagającymi uzupełnień w dwóch punktach. Pierwszy do
tyczy miejsca pobytu drugiej źony Bolesława, z chwilą gdy go opuściła. 
Otóż nie ma dowodu na to, aby udała się ona do swego ojca, Sambora. 
Kronika polska, a za nią Kronika książąt polskich mówią tylko o jej 
ucieczce od Bolesława, dopiero Długosz podaje, że uciekła do „domu 
ojcowskiego" 19. Już Grotefend nie przywiązywał do tej wiadomości, jako 
wysnutej z określenia „pedes aufugit" Kroniki polskiej, większej wagi 20. 
Tekst Kroniki polskiej, najbardziej tu miarodajny, dopuszcza całkowicie 
możliwość, że druga żona Bolesława, uciekając od męża, udała się do swej 
wrocławskiej posiadłości, położonej naprzeciw klasztoru klarysek. Jest 

16 Zob. przyp. poprzedni. Pełniejszy tekst podaje streszczenie dokumentu 

z 1309 r., opublikowanego przez M. Perlbacha jedynie w ekscerptach, znajdujące się 

w WAP Wrocław, sygn. Rep. 63 nr 41: ,,unam curiam ex opposito domus St. Clarae, 

ubi itur de sancto Mathia versus sanctam Claram a dextris in acie situatam"; por. 

także Cod. dipl. Silesiae, t. XVI, 3032. 
1? H. G r o t e f e n d, Zur Genealogie und Geschichte der Breslauer Piasten 

(Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft filr va terlandische Cultur, Phil.-hist. 

Abteilung, Wrocław 1872/1873, s. 72-73). 
1s R y m a r, op. cit., s. 52; por. także przyp. 3. 
19 Dłu g o s  z, Historia, t. II, s. 436.: ,,in domum paternam ... peditando rediit". 

�o G r o  t ef e n d, op. cit., s. 72. 
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zatem całkiem prawdopodobne, że Samborówna opuszczając dwór mę
żowski, a zarazem księstwo legnickie, nie wróciła na Pomorze 21, ale 
zamieszkała we Wrocławiu, pozostając tamże do końca swego życia. 

Sprawa druga dotyczy daty jej śmierci, którą kładłem na okres mię
dzy 12· IV 11284 i 5 II 1309 r. 22 Z wiadomości dokumentu z 1309 r. 
o odziedziczeniu po Alencie jej posiadłości przez książąt wrocławskich,
Bolesława i Henryka, wynikałoby, że śmierć wdowy po Bolesławie Ro
gatce nastąpiła dopiero po zgonie Henryka V Brzuchatego, ojca wspom
nianych książąt. W przeciwnym bowiem razie on dziedziczyłby po swej
macosze. Można więc na tej podstawie przyjąć, że druga żona Bolesława
zmarła między 22 II 1296 (data śmierci Henryka Brzuchatego) a 5 II
1309 r.

Pomijając niejasną sprawę imienia drugiej żony Bolesława Rogatki, 
wszystkie inne kwestie związane z nią oraz konkubiną Bolesława nie 
nasuwają w źródłach żadnych wątpliwości. Jak zatem doszło do powsta
nia w literaturze różnych, często sprzecznych ze sobą poglądów w tej 
kwestii? 

Otóż tym, który wprowadził tu najwięcej zamieszania, był osiem
nastowieczny historiograf śląski F. W. Sommersberg 23

. On to wysnuł na 
podstawie omówionych wyżej źródeł, że Bolesław był trzykrotnie żo
naty. Było to następstwem uznania przez niego Zofii i Alenty za dwie 
różne osoby. Przy ówczesnym poziomie krytyki historycznej była to 

pomyłka wytłumaczalna. Sommersberg nie zdawał sobie sprawy z faktu 
występowania w źródłach tej samej osoby pod różnymi imionami, a prze
kazy źródeł historiograficznych o dwóch tylko małżeństwach Bolesława 
najwyraźniej zbagatelizował. Natomiast zupełnie bezpodstawnie utożsa
mił on Zofię z dokumentu z 1284 r. - jego zdaniem trzecią żoną Ro
gatki - z konkubiną księcia. Identyfikacja ta została przeprowadzona 
wbrew źródłom. Bodajże jeszcze większą dowolnością było przydanie 
przez Sommersberga Zofii, rzekomej trzeciej żonie Bolesława, określenia 
de Doren. Uczynił to tylko na tej podstawie, że w dokumencie Henry
ka V Brzuchatego z 4 II 1296 r. występuje wśród świadków na pierw
szym miejscu „brat Henryk z Doren, wuj nasz". Zdaniem Sommersberga 
Henryk de Doren pochodził z tego samego, co konkubina Bolesława 
rodu 2«. Śląski dziejopis widział więc zapewne w Henryku de Doren 

!l Wątpliwości w tej s prawie wyraziłem już wcześniej; Ja s i  ń s ki, Bolesław 

Rogatka, s. 23, przyp. 82. 
22 Tamże, s. 24. 

!3 So mmer s ber g ,  op. cit., t. I, s. 299 (tabl.), a zwłaszcza s. 330, gdzie do

kładnie u zasadnił s wój pogl ąd, powoł u jąc się na z nan e mu źródła. 

!.i Tamże, s. 330: ,,pres en tibu s fre Henrico de Doren avun c ul o  nro". Zwrot ten 
zaopatrzył Sm mer s ber g, loc. cit., następując ą uwagą: ,,ex quibus et gen tem 

et nomen tertiae con ju gis Bol eslai Calvi, quam p ellicem Autores vocan t, cog n oscimus; 

p ełny tekst u doku ment u z 4 n 1296 r., tam że, s. 942. 
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brata nałożnicy (avunculus = brat matki, w naszym wypadku brat ma
cochy Henryka Brzuchatego). Mamy tu zatem do czynienia z piętrowym 
domysłem, którego fałszywość u samych już jego podstaw nie ulega 
wątpliwości. W ten sposób nie występująca w ogóle w źródłach historycz
nych XIII w. Zofia z Doren, została wprowadzona do literatury histo
rycznej w 1729 r. Ta całkiem fikcyjna postać liczy już zatem 250 lat. 

Lekcję „de Doren" w dokumencie z 1296 r. zakwestionował już 
H. Grotefend, poprawiając ją na „de Bren" i wykazując, że chodzi tu
o znanego minorytę wrocławskiego, Henryka z Breny, spokrewnionego
z Piastami 2s. Poprawka ta została zaakceptowana przez literaturę histo
ryczną 2e, jednakże uszła ona uwadze niektórych historyków. Jak do
tychczas nikt nie zakwestionował jej słuszności. Warto jeszcze raz przy
pomnieć i zarazem uzupełnić argumentację Grotefenda, uzasadniającą
emendację lekcji de Doren na de Bren. Za identyfikacją Henryka „de
Doren" z Henrykiem z Breny świadczą następujące przesłanki: 1. tożsa
mość imienia i współczesność występowania; 2. tożsamość profesji za
konnej - obydwaj są poświadczeni jako franciszkanie; 3. związek
obydwóch Henryków z konwentem franciszkanów wrocławskich, oby
dwaj są niewątpliwie minorytami wrocławskimi, blisko związanymi
z tamtejszymi klaryskami 21; 4. obydwaj byli spokrewnieni z Piastami oraz
5. obaj Henrykowie używają określnika d e  (de Doren, de Bren). Henryk
Z Breny był jedynym franciszkaninem śląskim używającym w XIII w.
tego określnika. Jeżeli ponadto uwzględnimy, że Henryk „de Doren" wy
stępuje tylko na dokumencie z 4 II 1296 r., znanym jedynie z nie najlep
szej kopii oraz podobieństwo fonetyczne i paleograficzne słów Bren i Do
ren, nie będziemy mieli wątpliwości, iż Henryk „de Doren", wuj Henry
ka V, jest w rzeczywistości Henrykiem z Breny (t 1302 r.), krewnym
Piastów (nie tylko) śląskich, osobą bardzo wpływową i odgrywającą po
ważną rolę polityczną i kościelną na Sląsku w ostatniej ćwierci XIII w.
Dodać jeszcze należy, że poprawiając „de Doren" na „de Bren" uzyska
libyśmy w myśl założeń F. W. Sommersberga określenie Zofia de Bren
(Zofia z Breny) dla nałożnicy Bolesława Rogatki. Byłby to oczywiście
wniosek równie mylny, jak w wypadku Zofii z Doren. Termin avunculus
jest w średniowiecznej terminologii wyjątkowo wieloznaczny 2s, przy

!5 G r o t e  f e n d, op. cit., s. 72-73. 
!I Por. np. Schlesische Regesten, t. II, s. 84; O. B a l  z e r, Genealogia Piastów,

Kraków 1895, s. 302; K. K a  n t a k, Bren Henryk ( PSB, t. 2, 1936, s. 426); E. Ma e t
s c h k e, Heinrich von Brene. c. 1240-1302 (Schlesische Geschichtsbliitter, 1942, nr 3, 

s. 57).
27 Por. przyp. poprzedni, oraz Spominki klarysek wrocławskich, MPH, t. III, 

s. 694. Wszelkie dane o Henryku „de Doren", niewątpliwie tożsamego z Henrykiem

z Breny, pochodzą wyłącznie z dokumentu z 4 II 1296 r., wystawionego dla klarysek

wrocławskich.
!S J a s i ń s k i, Rodowód, t. I, s. 29-30.
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czym może on oznaczać dalszego krewnego, nawet młodszego pokoleniem, 

a niekiedy jest zwykłą formułką grzecznościową. Pokrewieństwo między 

Henrykiem z Breny a Henrykiem V było dość dalekie, jednak w termi
nologii średniowiecznej mogło być oddane przez termin avunculus 29. 

Okazuje się więc, że całkowicie nieznana źródłom Zofia z Doren za

wdzięcza swe istnienie wyłącznie F. W. Sommersbergowi. Zadziwiać 

musi niezwykła żywotność sommersbergowskiej koniektury, tym bar
dziej że obalił ją już w 1872 r. H. Grotefend 30_ Stwierdził on, że tekst

Kroniki polskiej wyklucza całkowicie pogląd Sommersberga o tożsamości 

Zofii, wdowy po Bolesławie, z 1284 r., z jego konkubiną. Jak już wspom
niano, H. Grotefend poprawił również lekcję de Doren na de Bren. 
Zofię z 1284 r. skłonny był utożsamić z Alentą z 1309 r., uznając imię 

Zofia za błąd w odczycie (Lesefehler). Równocześnie jednak Grotefend 

nie wykluczał ewentualności, którą uważał za mało prawdopodobną 31, 

że Zofia była trzecią prawowitą żoną Bolesława, nieznaną z innych źró

deł. Grotefend miał ponadto zastrzeżenie co do samej autentyczności do
kumentu z 1284 r. Za dokumentem z 1309 r. przyjął on, że druga żona 
Bolesława miała na imię Alenta. Ustalenia te powtórzył H. Grotefend 

w obydwóch wydaniach Stammtafeln a2, podając w nich jako drugą żonę 
Bolesława Alentę, natomiast jako trzecią żonę podał Zofię, umieszczając 
ją w kwadratowych nawiasach, co oznaczało wątpliwą informację. Zofia, 
wątpliwa trzecia żona Bolesława, nie miała jednak według Grotefenda 
nic wspólnego z nałożnicą Rogatki. Wyników badań H. Grotefenda nikt 
dotychczas nie zakwestionował. Zachodzi więc pytanie jak się to stało, 
że pogląd Sommersberga utrzymał się w literaturze historycznej po 
dzień dzisiejszy. Do utrwalenia tego poglądu przyczynił się walnie 

K. Wutke, który w swych Tablicach umieścił ze znakiem zapytania jako
trzecią żonę Bolesława Rogatki Zofię z Doren 33. Wyniki badań Grotefen
da były Wutkemu bardzo dobrze znane, ponieważ jego Stamm- und
Obersischtstafeln są właściwie trzecim wydaniem Stammtafeln Grote

fenda. Wutke korzystał również, nie zawsze jednak dokładnie, z pracy

H. Grotefenda, poświęconej genealogii Piastów wrocławskich, w której

przeprowadził on krytykę poglądów F. W. Sommersberga a,. Brak ja
kichkolwiek akcentów polemicznych w Tablicach Wutkego dowodzi, że
zapoznał się on bardzo pobieżnie z ustaleniami swego poprzednika, naj
widoczniej przyjmując, że Zofia z Tablic Grotefenda jest identyczna

29 B a l z e r, op. cit., s. 302.

30 Gr ot ef end, op. cit., s. 72-73. 
31 Tamże, s. 73: ,,was mir weniger wah rscheinlich erscheint".

� H. Gr ot ef end, Stammtafeln der schlesischen Fiirsten bis zum Jahre 1740, 

Wrocław 1875 oraz wyd. II, Wrocław 1889, tabl. I, nr 22. 

aa K. W ut k e, Stamm- und Vbersichtstafeln der schlesischen Fiirsten, Wro

cław 1911, tabl. II. 

u G r o t e f e n d, Zur Genealogie, s. 72-73. 
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z Zofią z Doren, występującą w innych opracowaniach ss i pozbawioną 

jedynie przez niedopatrzenie określenia „z Doren" (,,von Doren"). W ta

kim przypuszczeniu mógł utwierdzić Wutkego fakt, że Zofia z określe
niem „z Doren" występowała w literaturze historycznej zarówno przed, 
jak i po opublikowaniu prac H. Grotefenda 36. Z opracowania K. Wutkego 
jako nowszego korzystała późniejsza literatura zarówno niemiecka, jak 
i polska 37. Grotefend dopuszczając możliwość, iż trzecią żoną Bolesława 
mogła być bliżej nieznana Zofia, przyczynił się wbrew swej woli do 
utrwalenia poglądu, który zdecydowanie odrzucił, mianowicie hipotezy 
o Zofii z Doren jako nałożnicy i w końcu żony Bolesława Rogatki.

Jak starałem się już wyżej wykazać, trzecie małżeństwo Bolesława

jest nie tylko wątpliwe, lecz nie wchodzi w ogóle w rachubę. H. Grotefend 
wykazał w tym wypadku nadmiar ostrożności. W 1872 r. w świetle lep
szej znajomości źródeł i bardziej rozwiniętej metody badań historycznych 
hipoteza o dwóch wdowach Bolesława Rogatki, Alencie i Zofii, nie miała 
już żadnego uzasadnienia. W porównaniu jednak zarówno z wcześniej
szymi, jak i późniejszymi historykami zajmującymi się małżeństwami 
Bolesława, H. Grotefend wykazał bezsprzecznie najwięcej krytycyzmu, 
obalając c a ł k o  w i c i e  hipotezę o Zofii z Doren oraz poddając w ogóle 
w wątpliwość trzecie małżeństwo Bolesława. 

Rozważania nad imieniem drugiej żony Bolesława należy poprzedzić 
twierdzeniem o częstym popełnianiu przez źródła pomyłek w podawaniu 
imion Piastówien i żon Piastów. Agnieszka, żona Władysława Wygnań
ca, występuje pod pięcioma imionami, jako Agnieszka, Adelajda, Krysty
na, Gertruda i Berta ss. Żonę Bolesława Wysokiego wymieniają źródła 
poprawnie jako Krystynę i błędnie jako Adelajdę 39. Niezwykle wymow
nym przykładem jest nazwanie przez Janka z Czarnkowa ostatniej żony 
Kazimierza Wielkiego, Jadwigi, zarówno Jadwigą, jak i Elżbietą, nato-

a; Za pogląd em Sommersberga o Zofi i z Dor en opowiedzia ł się m. in. 
G. A. S t e  n ze 1, Scriptores rerum Silesiacarum, t. I, Wrocław 1835, s. 31 przyp. 8. 
K. Wutke korzystał z opracowania H. W a s  c h k e g o, Die Askanier in Anhalt,

D essau 1904, s. 57, nr 223, gdzie jako trzecia żona Bolesława Rogatki wys tępuj e bez
żadnych zastrzeżeń „Sophie von Doren". Waschke powołuje się przy tym na nie
dostępną mi pracę C. v. B e h  r a, Genealogie, wyd. II, Leipzig 1870.

ao Por. przyp. poprzedni. 
a7 Por. np. W. D w o r  z a c  ze k, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 5. Podobni e 

jak K. Wutke, W. Dworzaczek podaje Zofię z Dor en w nawiasach i ze znaki em za
pytania. W najnowsz ej literaturze (zob. przyp. 2) polskiej rozpowszechniła się for
ma Zof ia Doren zamiast Zofia z Doren. Wprowadził ją do lit eratury wydawca 
Kroniki polskiej L. Cwikliński, MPH, t. III, s. 656 przyp. c. Merytorycznie nie ma 
to żadn ego znacz enia wobec tego, że Zofia z Doren j est postacią fikcyjną. Zaznaczyć 
jednak należy , że Sommersb erg oparł s ię na lekcji d e  Dor en i ją powinn i stosować 
zwolennicy j ego hipot ezy. 

as B a  1 z e r, op. cit., s. 128-129. 
39 Ja s i ń ski, Rodowód, t. I, s. 47. 



348 Kazimierz Jasiński 

miast dokument pap1eza Urbana V zwie ją Anną 4°. Zarówno kronika 

Janka z Czarnkowa, jak i dokument 'papieski z 1368 r. są źródłami 

współczesnymi. Nieszczęśliwą żonę Kazimierza Wielkiego, Adelajdę heską, 

wymieniają Kalendarz i Spominki włocławskie jako „Annę, czyli Ana

stazję" 41. Agnieszka, córka Henryka III głogowskiego, występuje 

w Annales Osterhovenses jako Elżbieta 42
. Pomijam liczne dalsze przy

kłady tego typu pomyłek występujące w różnych źródłach, zwłaszcza 

w Annales Długosza, który wprost nagminnie myli imiona księżniczek 

piastowskich. Przyczyny tych pomyłek są różne: lapsus linguae, lapsus 

calami, błąd popełniony przez kopistę lub nawet przez współczesnego 

wydawcę w odczytaniu imienia, mylne rozwiązanie imion oznaczonych 

jedynie syglami, uszkodzenie tekstu rękopiśmiennego, rozmaitość warian

tów tego samego imienia i in. Zastanawiać jednak musi, że proporcjo

nalnie znacznie częściej mylono imiona Piastówien i żon Piastów niż 

męskich przedstawicieli dynastii, chociaż i ich imiona nie zawsze poda

wano poprawnie. Przypuszczam, że przyczyny tego zjawiska należy 

szukać w przywiązywaniu mniejszej wagi do imion żeńskich. Książę wy

stępował zarówno w źródłach, jak i potocznie najczęściej z imieniem 

jako książę Władysław, Bolesław itd., księżniczki natomiast często bez

imiennie, i to nie tylko w źródłach historiograficznych, lecz także w źród

łach dyplomatycznych. Ograniczano się do podania tylko tytułu (ducissa, 
ductrix) niekiedy uzupełnianego o określenia maior, senior, iunior, lub 
też poprzestawano na podaniu jedynie filiacji (np. filia Conradi Cuya
viensis). Wydaje się również, że i poddani zwali żonę panującego księcia 

przeważnie tylko księżną z pominięciem jej imienia. 

Występowanie drugiej żony Bolesława Rogatki pod różnymi imiona
mi nie jest więc czymś odosobnionym. Odpowiedź na pytanie, jakie było 

jej rzeczywiste imię, nie jest jednak łatwa. Wiemy już, że w dokumen

tach pojawia się ona jako Zofia i Alenta, natomiast Długosz zwie ją 

Adelajdą ,s. Z wymienionych imion można wyeliminować z miejsca imię 

Adelajda. Długosz nie znał dokumentów z 1284 i 1309 r. i korzystał jedy

nie z kronik śląskich, nie podających imienia Samborówny. Nie byłby 
jednak sobą, gdyby nie uzupełnił przekazów tych kronik o imię drugiej 

żony Bolesława. Mamy tu zatem do czynienia ze zwykłą amplifikacją 
Długosza, być może wydedukowaną z faktu, że Kronika ksiqżqt polskich 

przydała mylnie pierwszej żonie Rogatki, Jadwidze, imię Adelajda «. 

40 Bal ze r, op. cit., s. 390. 
41 MPH, s. n., t. VI, s. 83: ,,A nna sive A nastasia"; por. Ba I zer, op. cit., s. 386.
42 J a s i ń s k i, Rodowód, t. II, s. 95, przyp. 5. 
" Dłu g o s  z, Historia, t. II, s. 435: ,,Adle ydam virginem fili am Samborii". Za 

Długoszem imię to powtar zają dziejopisowi e XVI-XVIII w., por. S ommer s ber g, 
op. cit., t. I, s. 299 i 330 oraz Rym a r, op. cit., s. 51, przyp. 89, który słusznie 
nie przywiązuje wi ększej wagi do tego imi enia. Jako Adelajda występuje druga 
żona Bolesław Roga tki u W as c h keg o ,  op. cit., s. 57 nr 223. 

u Kronika książąt polskich, MPH, t. III, s. 498. 
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Długosz znając dobrze imię pierwszej żony Bolesława, odniósł imię Ade

lajdy do jego drugiej żony. H. Grotefend, nie przywiązujący większej 

wagi do przekazu Długosza, dopuszczał początkowo, że druga żona Bo
lesława była identyczna z występującą w późnym źródle trzebnickim 
Alejdą (Aleydis), która według tego źródła przebywała jako konwerska 
w klasztorze trzebnickim i tamże została pochowana. Jednakże w tej 
samej pracy Grotefend wycofał się z powyższego przypuszczenia 45, cał
kiem słusznie, ponieważ Alejda trzebnicka nie ma nic wspólnego z drugą 
żoną Bolesława Rogatki. Sprostowania Grotefenda nie zauważył K. Wut
ke, nie zawsze dokładnie korzystający z prac swego poprzednika. Umieścił 

on w swych Tablicach obok imienia Alenta w nawiasach Alejdę oraz po

dał jako przypuszczalne miejsce jej pochowania Trzebnicę 46. Skłoniło 
to E. Maleczyńską do twierdzenia, że Jolanta, jak zwie drugą żonę Ro
gatki, ,,boso i w koszuli zaraz pierwszej nocy uciekła do Trzebnicy, gdzie 

otworzyła przed nią furtę niezawodna Gertruda" 47. Mamy tu jeden 
z przykładów na nadmierną pomysłowość niektórych historyków. 

Z przekazanych przez źródła imion wchodzą w rachubę tylko dwa: 
Zofia i Alenta. Pozornie wydawałoby się, że więcej prawdopodobieństwa 
ma za sobą imię Alenta, jako występujące w dokumencie oryginalnym. 

Wydawcy Regestów śląskich uznali ten dokument za falsyfikat 48. Trud
no wypowiedzieć się w sprawie jego autentyczności, ponieważ dokument 
zaginął w czasie ostatniej wojny. Treść jego nie budzi podejrzeń, możliwe 
jest natomiast fałszerstwo formalne, a tym samym późniejsze, niż wska
zywałaby na to data (1309 r.), jego spisanie, jednakże nie więcej jak 
o kilkadziesiąt lat. Okazuje się, że imię Alenta jest bardzo zagadkowe.

Nie jest ono ani imieniem agnatycznym, ani kognatycznym w rodzinie
Sambora. Nie jest ono również jakąś wersją imienia Adelajda 49. Podo
bieństwo paleograficzne między imionami Alenta i Jolenta jest zupełnie
przypadkowe, a ponadto imię J olenta nie jest imieniem genealogicznym
w rodzinie Sambora. Wśród córek Sambora mogło się ono pojawić dopiero
po 1256 r. pod wpływem wielkopolskim so. Urodzona po tym roku córka
Sambora nie wchodzi w rachubę jako druga żona Bolesława Rogatki,
która poślubiła go na początku lat sześćdziesiątych XIII w. Co więcej,
imię Alenta - poza dokumentem z 1309 r. - w ogóle nie występuje

es G r  o t  e f  e n  d, Zur Genealogie, s. 72 i 110 (sprostowanie). 

48 W u t k e, op. cit., tabl. II. 

•7 Ma 1 e c z y ń  s k a, Wrocławskie panie piastowskie, Wrocław 1966, s. 67. Przy

toczone w tekście zdanie jest interpretacją wiadomości źródeł historiograficznych 

o ucieczce drugiej żony Bolesława z jego dworu z powodu nałożnicy. Gertruda

(t 1268 r.), córka Henryka Brodatego, była długoletnią ksienią trzebnicką.

48 Cod. dipl. Silesiae, t. XVI, nr 3032. 

49 E. F i:i r s t  e m  a n n, Altdeutsches Namenbuch, t. I, wyd. II, Bonn 1900, 

szp. 169-170, wymienia ok. 50 wersji tego imienia, brak jednak wśród nich wersji 

o brzmieniu Alenta.
so W 1256 r. Bolesław Pobożny ożenił się z Jolentą, córką króla węgierskiego

Beli IV, B a  1 z e r, op. cit., s. 233. 
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w polskich źródłach średniowiecznych si. W tej sytuacji nie będzie zbyt 

śmiałe twierdzenie, że pod Alenta nie kryje się jakieś nieznane skądinąd 

imię, lecz że chodzi tu o zniekształcenie jakiegoś znanego i współczesne

go imienia. Powyższa konkluzja ma poważne znaczenie do ustalenia po
prawnego brzmienia imienia drugiej żony Bolesława Rogatki. 

Z imion przekazanych przez źródła w rachubę może wchodzić tylko 

Zofia z 1284 r. Wprawdzie nie znamy córki Sambora o tym imieniu, ale 

nie o wszystkich jego córkach musiały zachować się informacje źródłowe. 

Imię Zofia nosiła bratowa Matyldy, żony Sambora 52. Zofia mogłaby być 

zatem nieznaną z innych źródeł córką Sambora. Byłaby jego szóstą (by

najmniej nie w porządku chronologicznym) córką obok dobrze znanych 
córek, mianowicie Małgorzaty, Zwinisławy, Eufemii, Salomei i Gertrudy. 

Z powyższym poglądem wystąpił ostatnio E. Rymar, który przyjął jed
nak, że żona Bolesława Rogatki zwała się Alenta 5s, co, jak starałem się 

wykazać, jest bardzo wątpliwe. Nie podważa to jednak całkowicie po

glądu E. Rymara o sześciu córkach Sambora, ale wprowadza tylko po

prawkę do imienia drugiej żony Bolesława, polegającej na zastąpieniu 

imienia Alenta imieniem Zofia. E. Rymar podaje dwie wersje małżeństwa 

córki Sambora z Bolesławem Rogatką: 1. poślubiła ona Bolesława już jako 
wdowa najwcześniej w 1260 r. i byłaby drugą pod względem wieku cór

ką Sambora, urodzoną w latach 1231-1245, oraz 2. urodziła się naj
wcześniej w drugiej połowie 1258 r. jako najmłodsza córka Sambora 
i wyszła za mąż za Bolesława dopiero ok. 1275 r. 54 Obie wersje uwzględ
niają fakt, że Zofii (według E. Rymera Alenty) nie było wśród córek 
Sambora podczas fundacji klasztoru cysterskiego w Pogodkach 29 VI 
1258 r. Na uroczystości związane z fundacją przybył Sambor z żoną 

i wszystkimi córkami (cum filiabus suis omnibus), mianowicie ze 
Zwinisławą, Eufemią, Salomeą i Gertrudą 55

. Wszystkie one były wówczas 
jeszcze niezamężne, brak natomiast wśród nich Małgorzaty, od 1248 r. 

51 Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. I, Wro

cław 1965-1967, s. 20. Wydawnictwo to wykorzystało ogromny materiał onomastycz
ny do końca XV w. na podstawie źródeł drukowanych. 

52 D w o r  z a c  z e k, op. cit., tabl. 53 - brat Matyldy, Henryk Borwin III, ożenił
się z Zofią, córką księcia duńskiego Waldemara. 

53 R y m  a r, op cit., s. 51-53. Przypuszczenie Rymara, że druga żona Bolesława 
Rogatki mogła przy wstąpieniu do klasztoru przybrać imię Jolanta, upada z przy
czyn wymienionych w tekście: Jolenta =I= Alenta. Mylny jest również domysł, że wstą
pienie do klasztoru pociągało za sobą zmianę imienia. Zwyczaju takiego, przynaj

mniej w dynastii piastowskiej, nie było, K. J a s i ń s k i, Beatrycza, pierwsza żona 

Ludwika Bawarskiego. Ze studiów nad genealogią Piastów śląskich, (Europa -

Słowiańszczyzna - Polska, Poznań, 1970, s. 105). Wątpliwe jest również samo wstą
pienie drugiej żony Bolesława Rogatki do klasztoru . 

. 54 R y m a r, op. cit., s. 52-53. Bolesław Rogatka owdowiał 21 XII 1259 r., J a
s .i ń-s k i, Rodowód, t. I, s. 111, przyp. 7. 

ss Monumento1·um fundationis monasterii Pelplinensis fragmentum, MPH, t. ·IV, 

s. 59-'--60. Fundowany w Pogodkach klasztor cysterski został w 1276 r. przeniesiony
do Pelplina.
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królowej duńskiej, oraz - zdaniem E. Rymara - przyszłej żony Bolesła
wa Rogatki. Pierwsza wersja tłumaczy jej nieobecność faktem, że była 

ona już wówczas, podobnie jak Małgorzata, zamężna 56. Druga wersja
zakłada, że przyszła żona Sambora przyszła na świat dopiero po wspom
nianych uroczystościach. Ostatnią wersję należy odrzucić, a to z kilku 
przyczyn: 

1. Przyjście na świat jeszcze jednej córki Sambora po mmeJ więcej
26 latach po urodzeniu się najstarszej córki Małgorzaty (ur. 1230-1234) 
musi budzić poważne wątpliwości, ponieważ „okres rzeczywistej płod
ności rzadko kiedy przekracza 20 lat" 57

• Pogląd o urodzeniu się jeszcze 
jednej córki Sambora najwcześniej w drugiej połowie 1258 r. nabiera 

jeszcze większego nieprawdopodobieństwa, gdyby przyjąć za E. Rymarem, 
iż na lata 1255-1257/58 przypadają urodziny Eufemii, Salomei i Ger
trudy. Oznaczałoby to, że po ok. 23 latach od urodzenia się najstarszego 
dziecka i po urodzeniu się w międzyczasie niewielu dzieci zaczęły na 
świat przychodzić w odstępach rocznych dalsze córki z tego małżeństwa, 
i-to w liczbie c z t e r e c h. Jest to wręcz nieprawdopodobne. 

2. Trudno również przyjąć, aby owdowiały z końcem 1259 r. Bo
lesław Rogatka, ożenił się dopiero ok. 1275 r. Ze źródeł trudno wywnios
kować, jak długo trwał okres jego wdowieństwa, ale najprawdopodobniej 
nie przekraczał kilku lat. 

3. Zupełnie nieprawdopodobne wydaje się poślubienie przez Bolesła
wa córki Sambora ok. 1275 r. ze względów politycznych. Cóż dawało 
Bolesławowi małżeństwo z córką księcia pozbawionego swych posiad
łości (najpóźniej od 1271 r.) i nie mającego perspektyw na odzyskanie 
swego księstwa. Zresztą już ok. 1270 r. Bolesław Rogatka nawiązał przy
jazne stosunki z wrogiem Sambora, księciem wielkopolskim Bolesławem 
Pobożnym 58. W tym czasie doszło do skutku małżeństwo Jadwigi, córki 
Bolesława Rogatki z Konradem, księciem czerskim, pupilem Bolesława 
Pobożnego 59. W latach 1273-1279 córka Bolesława Pobożnego, Elżbieta, 
wyszła za mąż za Henryka Brzuchatego, syna Bolesława Rogatki ao.

ss R y m a r, op. cit., s. 52.
57 I. G i e y s z t o r  o w a, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976,

s. 256. Zdarzały się wprawdzie wyjątki, jak tego dowodzi np. małżeństwo Bo

lesława Krzywoustego z Salomeą z Bergu, ale należały one bez wątpienia do

rzadkości.
58 Bolesław Pobożny popierał bratanka Sambora, Mściwoja II, który pozbawił

swego stryja księstwa tczewskiego. Bolesław Pobożny wspólnie z Mściwojem zwal

czali Sambora i jego zięcia, księcia Kujaw inowrocławskich, Siemomysła. W 1271 r. 

Sambor został nawet wzięty do niewoli przez Bolesława Pobożnego, Rocznik kaliski 

(rekonstrukcja), MPH, s. n., t. VI, s. 145: ,,Dux Samborius a Boleslao capitur, qui 

acquisivit Gdancz". 
59 Ja s i ń s k i, Rodowód, t. I, s. 146. Bolesław Pobożny opiekował się Konradem

i Bolesławem, synami księcia czerskiego Siemowita, zabitego przez Litwinów 

w 1262 r., Kronika wielkopolska, MPH, s. n., t. VIII, s. 117. 
eo Ja s ińs k i, Rodowód, t. I, s. 141.
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Każda z przytoczonych wyżej przesłanek rozpatrywana osobno pod

waża trafność poglądu E. Rymara, natomiast łączne ich uwzględnienie 

pogląd ten całkowicie wyklucza. 

Możliwa natomiast jest do przyjęcia pierwsza wersja, według któ

rej córka Sambora wychodząc za Bolesława była już wdową. Jej pierw

sze małżeństwo musiało być zawarte przed lipcem 1258 r. I ta jednak 

hipoteza nasuwa poważne zastrzeżenia. Dość niezrozumiały wydaje się 

brak wszelkich wiadomości o pierwszym małżeństwie przyszłej żony Bo

lesława Rogatki. Wprawdzie argumentum ex silentio non valet, lecz nie 

tłumaczy to zamilczenia pierwszego małżeństwa tej córki Sambora przez 

źródła, zwłaszcza przez Kronikę polską, która niejednokrotnie podaje 

wiadomości o dwóch małżeństwach tej samej osoby &1. Zdaje się mieć 

rację Długosz podając, że córka Sambora była w chwili poślubienia 

Bolesława panną 62
. Omawiana hipoteza zakłada również, że zarówno 

Bolesław Rogatka, jak i jego druga żona owdowieli w tym samym cza

sie. Jest to zupełnie możliwe, ale to, co jest możliwe, nie musi być praw

dopodobne, nie mówiąc już o tym, że tych możliwości jest trochę za 

dużo. Dość nieoczekiwanie hipotezie E. Rymara przeczy „Alenta" 

z 1309 r. Jak wiadomo, jest to zniekształcona lekcja rzeczywistego imienia 

drugiej żony Bolesława Rogatki. Musi być ona zatem zbliżona do po

prawnego zapisu danego imienia. Tymczasem trudno zauważyć jakie
kolwiek podobieństwo paleograficzne między zapisami imienia Sambo
równy z 1284 i 1309 r., tj. między S o p h i a  a A 1 e n t a. Imię Zofia, 

bardzo znane, trudno było odczytać jako Alenta. Oba zapisy mają ze sobą 
wspólną tylko ostatnią literę „a", ewentualnie można jeszcze przyjąć, 

że przedostatnia litera w Alenta, mianowicie „t" powstała z „c" (i to 

nawet przy kaligraficznym zapisie) lub - w wypadku pisma kursyw
nego - z „i". W ten sposób otrzymalibyśmy dla zapisu z 1309 r. koń

cówkę „ca", występującą w zdrobniałej formie imienia Zofia (Sofca =

= Zofka), lub końcówkę „ia", odpowiadającej ostatnim dwóm literom 

imienia Zofia. Pozostałe litery w obydwóch zapisach nie pokrywają się 

ze sobą, nie mówiąc już o tym, że imię Zofia lub jego zdrobnienie (Sof

ca) nie powinno nastręczyć wątpliwości w jego odczytaniu. 
Wniosek ten podważa autentyczność imienia Zofia u żony Bolesława 

Rogatki. Dodajmy, że Sommersberg publikując dokument z 1284 r. oparł 

się na nieznanej już nam kopii, a ponadto nie miał przygotowania paleo

graficznego wydawców XIX i XX w. Nie mamy więc pewności, czy 

61 Kronika polska, MPH, t. III, s. 653: Judyta, żona Henryka III - ,, r e  1 i c t a  

Mesconis Ratheborgensis", s. 654: ,,Conradus [Konrad książę głogowski - K. J.J 

duxerat filiam Theodorici, marchionis orientalis, r e  1 i c t a m  Conradi filii Frederici", 

s. 655 - wzmianka o dwóch małżeństwach księżniczki saskiej Heleny.
62 D ł u g  o s  z, Historia, t. II, s. 435: Adleydam vi r g i  n e m  filiam Samborii.

Chodzi tu oczywiście o amplifikację Długosza, wysnutą z braku wiadomości we 

wcześniejszych źródłach o dwóch małżeństwach Samborówny. 
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lekcja Sophia pokrywa się z lekcją oryginału, jakkolwiek błąd w zapisie 

imienia mógł występować już w oryginale. 

Już wcześniej opowiedziałem się za imieniem Eufemia jako imieniem 
drugiej żony Bolesława Rogatki, przyjmując, że Zofia powstała przez 
pomyłkę z Eufemia 63. Córkę Sambora o tym imieniu spotykamy wśród 
jego niezamężnych córek 29 VI 1258 r. w Pogodkach 64• Zestawienie 
przekazu Kroniki polskiej o poślubieniu przez Bolesława Rogatkę nie 
wymienionej z imienia córki Sambora z wiadomościami „fragmentu 
pelplińskiego" o córkach Sambora skłoniło już L. Quandta do utożsamie

nia drugiej żony Bolesława z Eufemią, uczestniczącą w uroczystościach 
fundacyjnych klasztoru w Pogodkach 65• Pogląd ten znalazł dość po

wszechne uznanie 66. Przed kilku laty starałem się wykazać, że dokument 

z 1284 r., w którym jako wdowa po Bolesławie występuje Zofia, po
twierdza trafność hipotezy L. Quandta, ponieważ imię Zofia łatwo mogło 
powstać z imienia Eufemia 67. 

Imię Eufemia sprawiało dużo kłopotu średniowiecznym skrybom, 

kopistom i dziejopisom XVI-XVIII w., a nawet - jak się zdaje -
współczesnym wydawcom. Nie było to imię słowiańskie. W Polsce do 

końca XIII w. prawie nie występowało poza dynastią. Nie było roz
powszechnione w kręgu krajów posługujących się alfabetem łacińskim. 
W źródłach polskich i niemieckich imię to pojawia się w licznych wersjach 
Słownik staropolskich nazw osobowych wymienia następujące wersje: 

Eufemia, Efemia, Eufamia, Eufennia, Eufomia, Ofemia, Ofenia, Fema, Fem
ka, Fena, Fiema, Fiemka, Fiena, Fienna, Fienka, Chemka, Ofka, Ofemka, 
Ofiemka i in. 68_ Imię Eufemia często mylono z innymi imionami, jak np. 
z Zuzanna, Anna, Agata, Eugenia 69, najczęściej jednak z imieniem Zo-

63 Por. przyp. 1. Nie podtrzymuję wypowiedzianego wcześniej przypuszczenia, 

do którego zresztą nie przywiązywałem większej wagi, jakoby imię Alenta było 

drugim imieniem Eufemii, J a s i ń s k i, Bolesław Rogatka, s. 21. 
o, Monumentorum fundationis monasterii Pelplinensis fragmentum, MPH, t. IV, 

s. 59: ,,filiarum suarum quatuor, videlicet Szwinizlaue, Euf e m i e, Salome, Ger

trudis".
es L. Q u a n d t, Ostpommern, seine Filrsten, filrstlichen Landestheilungen und

Districte (Baltische Studien, t. 16, 1856, z. 1, s. 109). Nie podzielam opinii R y m a r  a, 

op. cit., s. 51, że identyfikacja Eufemii z drugą żoną Bolesława Rogatki jest pozba

wiona podstaw źródłowych. Nie może ona natomiast uchodzić za całkiem pewną. 
06 Por. R y m a r, op. cit., s. 51, przyp. 91.

G7 Ja s i  ń s k i, Bolesław Rogatka, s. 21-22. 
68 Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 2, s. 17-18, 38-39; t. 4, s. 99. 

Warianty Słownika można wzbogacić o wersje imienia Eufemia występujące w źród

łach niemieckich, por. np. G. v. H i  r s c h f e  1 d, Geschichte der siichsisch-ascanischen 

Kurfii.rsten (Vierteljahrsschrift filr Heraldik, Sphragistik und Genealogie, t. 12, 1884, 

s. 285) ,,Offaga".

69 Eugenia (na oznaczenie Eufemii, żony Adolfa hrabiego holsztyńskiego), Cod.

dipl. Brandenbu1·gensis, ser. A, t. 4, s. 39; Agata (Eufemia, żona Władysława Opol

czyka), B a 1 z e r  op. cit., s. 463, przyp. 5; Anna (Eufemia, żona księcia mazowieckie

go Siemowita III), Archiwum Watykańskie, Regesta Awiniońskie, ks. 135, fol. 356 -
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fia. Niezwykle wymownego przykładu dostarcza tu osoba Eufemii, żony 

Bolka II, księcia cieszyńskiego, występującej kilkakrotnie w źródłach 

jako Zofia, w tym również w dokumencie oryginalnym 10_ Spotykamy 
się również z odwrotnymi przykładami, tj. z zastępowaniem imienia 
Zofia imieniem Eufemia. Tak postępuje Długosz 11. Nie uważam jednak, 
aby tłumaczyło to lekcję Alenta w dokumencie z 1309 r. jako zniekształ
cenie imienia Zofia na zasadzie, że Zofia = Eufemia =Alenta. Jakkol
wiek w stosunku do niektórych wariantów imienia Eufemia Zofi� może 
być pod względem paleograficznym lekcją trudniejszą (lectio difficilior), 
trudno jednak przyjąć wobec nieporównanie lepszej znajomości imienia 
Zofia, aby od samego początku zastępowano je imieniem Eufemia. Do
piero w okresie późniejszym, chyba nie wcześniej jak w XIV w., przez 
niewłaściwe utożsamienie obydwóch imion ·zaczęto Zofię zwać Eufemią, 
przy czym dotyczyło to głównie zdrobniałych form tych imion (Zofka = 
= Ofka). W każdym razie obydwa rodzaje przykładów dowodzą, że·imio
na Zofia i Eufemia ze sobą utożsamiano. Przysłowiową kropkę nad i sta
wia tu Słownik, który pod imieniem Ofka daje odsyłacz „Cf. Eufemija, 

Zofija" 72
. Niestety v..rydawnictwo to nie objęło jeszcze imion zaczynają

cych się od litery Z. Nie wątpię jednak, że przytoczony odsyłacz znaj
duje uzasadnienie w bogatym materiale źródłowym. W kontekście po
wyższych uwag zastępowanie imienia Eufemia imieniem Zofia nie jest 
zwykłą pomyłką, ale swego rodzaju prawidłowością, semantycznie nie
wątpliwie niesłuszną. 

Alenta mogła stosunkowo łatwo powstać z jednego z licznych warian
tów imienia Eufemia, przy czym należy tu brać pod uwagę przede wszyst
kim formę zbliżoną do Ofenia lub Ofemia, w których w miejsce litery „O" 
mogła występować litera „A". Znamy zdrobnienia imienia Eufemia, za
czynające się od litery A, mianowicie Afka (Affca) 1s. Różnica między 

zapis współczesny; Zuzanna (Eufemia, żona Władysława, księcia opolskiego), 

S o m m e r  s b e r  g, op. cit., t. I, s, 765; Zuzanna (Eufemia, żona Bolka księcia zię

bickiego), Texte aus schlesischen Kanzleien des 14. und 15. Jahrhunderts, hrsg. 

v. H. Bindewald (Vom Mittelalter zur Reformation, t. 9, 1935, s. 48).
70 Lehns- und Besitzurkunden, t. II, nr 6, s. 562 (dokument oryginalny): ,,Zoffya";

Repertorium Germanicum, t. IV, cz. 1, opr. K. A. Fink, Berlin 1943, szp. 277 (zapis 

współczesny) : ,,Sophia"; K. M a l e c z y ń s k i, B. T u r o ń, Sredniowieczne silesiaca 

i polonica w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych w Wiedniu (Sobótka, t. 18, 

1963, nr 1, s. 92): ,,Zofia" (późny regest niezachowanego dokumentu); por. także 

B a 1 z e r, op. cit., s. 488, oraz J a s i ń s k i, Bolesław Rogatka, s. 22. 

71 Zarówno Zofia, żona Jana z Melsztyna (por. o niej W. D w o r z ac ze k, 

Lelewici tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, wiek XIV-XV, War

szawa 1971 s. 93 i 190), jak i Zofia, wdowa po królu czeskim Wacławie IV, wystę

pują u Długosza jako „Offka", Dl u g o  s z, Liber Beneficiorum, t. III, s. 473 i te n ż e, 

Historia, t. IV, s. 277. 
12 Słownik staropolskich nazw osobowych, t. IV, s. 100. 

73 Repertorium Germanicum, t. IV, cz. 1, szp. 277: ,,Bblko de Thessin et 

A s  s k a  uxor". Asska to oczywiście Afka, czyli Eufemia, żona Bolesława, księcia 
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Afenia i Alenta dotyczy głównie drugich liter w obydwóch wyrazach. 
Mimo wszystko powstanie z litery „f" litery „l" (również spółgłoski) 
jest wytłumaczalne, podczas gdy przy imieniu Zofia lub jego zdrobnieniu 
(Zofka) musielibyśmy przyjąć, że pisarz dokumentu z 1309 r. pomylił 
literę „o" biorąc ją za literę „l", co wydaje się nieprawdopodobne 74. 
Alenta mogła również powstać ze zdrobniałej formy imienia Eufemia, np. 
zbliżonej do Ofemka (Ofemca = Ofenca = Afenca = Alenta), co bardzo 
dobrze tłumaczyłoby pojawienie się w zapisie „Alenta" litery „t", bar
dzo podobnej do ówczesnego „c". Podobieństwo to jest niekiedy tak 
znaczne, że uniemożliwia poprawne rozeznanie wspomnianych liter. 

Reasumując rozważania nad zapisem Alenta można chyba stwierdzić, 
że, po pierwsze przeczy on wyraźnie używaniu przez drugą żonę Bolesła
wa imienia Zofia oraz, po drugie, czyni prawdopodobnym pogląd, iż 
nosiła ona imię Eufemia. O ile pierwszy wniosek nie wyklucza jeszcze 
słuszności poglądu E. Rymara, że żoną Bolesława Rogatki była inna, od 
znanych imiennie, córka Sambora, o tyle następny wniosek pogląd ten 
najwyraźniej podważa. 

Analiza onomastyczna imion, z którymi występuje druga żona Bole
sława Rogatki, potwierdza dość rozpowszechniony pogląd, że była nią 
Eufemia, jedyna ze znanych imiennie córek Sambora, która mogła zostać 
żoną księcia legnickiego. Losy pozostałych córek, Małgorzaty, Zwinisławy, 
Salomei i Gertrudy, są nam dobrze znane. Żadna z nich nie mogła być 
drugą żoną Bolesława Rogatki. Eufemia jako starsza od Salomei, która 
wyszła za mąż najprawdopodobniej w 1268 r. 15, musiała wyjść za mąż 
jeszcze w latach sześćdziesiątych XIII w., a więc w okresie, który 
stanowi najprawdopodobniejszą datę zawarcia przez Bolesława Rogatkę 
drugiego małżeństwa. Jak wiemy, Bolesław został 21 XII 1259 r. wdow
cem. Zapewne nie byłoby żadnych wątpliwości co do utożsamienia dru
giej żony Bolesława Rogatki z córką Sambora o imieniu Eufemia, gdyby 
nie przekaz Powiększonej kroniki książąt saskich, pochodzącej z początku 
XIV w., o poślubieniu przez Adolfa V, hrabiego Holsztynu, Eufemii, cór
ki Sambora 76

. Imię i pomorskie pochodzenie żony Adolfa nie ulega naj-

cieszyńskiego. Eufemią będzie również Afka występująca w 1399 r., Słownik staro

polskich nazw osobowych, t. I, s. 17, oraz A. B o  n i e  c k  i, Herbarz polski, t. VI, 

Warszawa 1903, s. 392. Warto również przypomnieć, że imię Eufemia mylono z imio

nami, zaczynającymi się od litery A(Anna, Agata), zob. przyp. 69. 
74 Zapis Alenta mógł być wtórny, nawet gdyby dokument z 1309 r. był orygina

łem (przejęcie imienia wdowy po Bolesławie Rogatce z konceptu lub z notatek spo

rządzonych podczas czynności prawnej), byłby zaś nim na pewno, gdyby wspomnia

ny dokument okazał się falsyfikatem formalnym, co w świetle zastrzeżeń wydawców 

Regestów ślq.skich nie jest wykluczone, Cod. dipl. Silesiae, t. XVI, nr 3032. 
7;; B a 1 z e r, op. cit., s. 337. Najogólniej można przyjąć, że Salomea wyszła za 

mąż za księcia kujawskiego Siemomysła w latach 1265-1271. 
10 Chronica principum Saxoniae ampliata, MG Ss, t. XXX, cz. 1, s. 29: ,,Adulfus 

duxit Eufemiam, filiam domni Zamburii". 

2 - Sobótka Jn9 
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mmeJszej wątpliwości 77_ Istnieje jednak inne źródło, mianowicie kronika 

franciszkanina lubeckiego Detmara, pochodząca z końca XIV w., lecz 

korzystająca ze źródeł wcześniejszych, według której żoną Adolfa V 

była Eufemia, córka Mściwoja II, księcia Pomorza Gdańskiego 78_ Więk

szość literatury historycznej opowiedziała się za przekazem Detmara, co 

nie rozstrzyga jednak kwestii, które ze źródeł jest wiarogodniejsze. Wy

daje się, że E. Rymar popełnił błąd metodyczny, opowiadając się w y

ł ą c z  n i e  za przekazem źródła saskiego i niejako a limine odrzucając 

przekaz Detmara na tej tylko podstawie, że jest późniejszy oraz że myl
nie w przeciwieństwie do Powiększonej kroniki książąt saskich podał 

filiację Małgorzaty, bratowej Adolfa V 79. Była ona zgodnie z tym ostat

nim źródłem nie córką Eryka Glippinga (jak mylnie podaje Detmar), 

ale córką Krzysztofa I. Jednocześnie informacje genealogiczne dotyczące 

hrabiów Holsztynu, podane przez kronikarza lubeckiego, są na ogół wia

rogodne, jak również nie brak pomyłek w kronice saskiej, która np. 

pomyliła żony książąt saskich Alberta i Jana i podała fałszywą datę 

śmierci księcia saskiego Jana I so_ Obydwa źródła należy brać w równym 

stopniu pod uwagę, a tym samym szukać rozstrzygnięcia w źródłach po

średnich oraz w całokształcie ówczesnych stosunków Holsztynu z Danią 

i Pomorzem Gdańskim. Odkładając pełną polemikę w tej sprawie 

z E. Rymarem na później, ograniczam się jedynie do wskazania, że 
Adolf V ożenił się z Eufemią ok. 1278, w każdym razie nie wcześniej 
jak w 1273 81, podczas gdy Eufemia, córka Sambora, z całą pewnością 

starsza (może nawet znacznie starsza) od Adolfa, musiała wyjść za mąż, 

jak o tym wspomniano wyżej, już w latach sześćdziesiątych XIII w. 

Nie bez znaczenia jest tu również okoliczność, że pogląd E. Rymara za

kłada niezwykłą atrakcyjność córek Sambora w momencie, gdy ten 

przebywał (po 1271 r.) na wygnaniu, z którego już nigdy nie wrócił do 

swego księstwa 82• Trudno jednak wątpić we wcześniejsze (przed 1271 r.) 

ich małżeństwa. Być może, że utrata przez Sambora księstwa spowodo

wała, że jego najmłodsza córka Gertruda, której nie zdążył wydać za 

11 H. B e  i d e r  Wi e d e  n, Schaumburgische GeneaLogie (Schaumburgische 

Studien, t. 14, 1966, s. 30). 
18 Detmar-Chronik (Die Chroniken der deutschen Stadte vom 14. bis ins 16. 

Jahrhundert, t. 19, 1884, s. 106 i 346). 

79 Ry m a r, op. cit., s. 47-49. W sprawie filiacji Małgorzaty, żony Jana II, 

hrabiego holsztyńskiego, por. Be i d e r  Wi e d e  n, op. cit., s. 31. 
80 MG Ss, t. XXX, cz. 1, s. 31, przyp. 9 i 10 - uwagi wydawcy.
81 Również Ry m a r, op. cit., s. 49 i 53, przyjmuje, że Adolf ożenił się w latach 

1273-1278, uważa jednak, że nastąpiło to bliżej terminu a quo, podczas gdy moim 

zdaniem Adolf ożenił się raczej ok. 1278 r. Będę starał się to uzasadnić w osobnym 

studium poświęconym stosunkom Pomorza Gdańskiego z Marchią Brandenburską 

i Holsztynem (w przygotowaniu). 

82 Zdaniem Ry m a r  a, op. cit., s. 46-53, w latach 1273-1278, wyszły za mąż 

następujące c órki Sambora: Eufemia, Salomea i ewentualnie Alenta. 
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mąż przed 1271 r., zmarła najwcześniej w 1312 r. w staropanieństwie. 

Wiele przemawia za tym, że Eufemia Samborówna wyszła za mąż w okre

się, gdy Adolf V był jeszcze nieletnim chłopcem. Nie może natomiast 

budzić wątpliwości małżeństwo Adolfa V z Eufemią, córką Mściwoja, 

od której był zapewne nieco starszy 83_ Mniejsze znaczenie ma tu fakt 

zgodności pokoleń, polegający na tym, że przy założeniu, iż żona Adolfa 
była córką Mściwoja II, obaj bracia, Adolf V i Jan II, żonaci byli z pra
wnuczkami Mściwoja I, podczas gdy Eufemia, córka Sambora, była ciotką 

żony Jana II, Małgorzaty 84_ Z wyżej podanych względów uważam za wy

soce prawdopodobny pogląd, że drugą żoną Bolesława Rogatki była córka 

Sambora o imieniu Eufemia, występująca w 1258 r. w uroczystościach 

fundacji klasztoru cysterskiego w Pogodkach. 

Za końcowy rezultat moich dociekań uznałbym wykazanie, że Bo

lesław Rogatka był tylko dwukrotnie żonaty oraz że nałożnica jego nie 

zwała się Zofia Doren, które to określenie jest całkowitą fikcją. Hipo

teza o Zofii Doren jako trzeciej żonie Bolesława, a byłej jego konkubinie, 
była już od samego początku (tj. od 1729 r.) zupełnym nieporozumieniem 

i nie powinna być brana pod uwagę nawet jako całkowicie wątpliwe 
przypuszczenie. Ta część moich wywodów nie nosiła charakteru pole

micznego, ponieważ oczywistość kwestii nie stwarzała ku temu żadnych 
podstaw. Zwolenników hipotezy o Zofii Doren tłumaczy w części to, że 
zajmowali się oni małżeństwami Bolesława Rogatki marginalnie i dużym 
zaufaniem darzyli tabelaryczne opracowania genealogii Piastów śląskich. 
Wywodom moim starałem się nadać przede wszystkim charakter uwag 
m e t  o d y  c z  n y  c h. Z dwóch krańcowości, z których pierwsza to za
sada, czego nie ma w źródłach, tego nie było w rzeczywistości (zasada nie 
uwzględniająca m. in. fragmentaryczności zachowanych źródeł), nato
miast druga to nadmierne operowanie domysłami niesprawdzalnymi, 
w badaniach genealogicznych częściej spotykaną i zarazem niebezpiecz

niejszą jest ta druga. Powstałe tą drogą bałamuctwa często zakorzeniają 
się na trwałe w literaturze historycznej. Przykład z Zofią Doren dowodzi, 
jak przypuszczam, że łatwiej jest sprostować błędną hipotezę opartą np. 
na niewiarygodnym źródle lub na niewłaściwej interpretacji źródła, niż 

v.ryeliminować z obiegu niesprawdzalny domysł, nie mający nawet po

średniego poświadczenia źródłowego. Brak jakiegokolwiek dowodu na 
zasadność jakiegoś domysłu, długo utrzymującego się w nauce, może 
stwarzać domniemanie, że opiera się on de facto na nie znanym lub 
niedostępnym źródle. 

Uwagi moje w sprawie imienia drugiej żony i jej utożsamienia 

z Eufemią Samborówną noszą już charakter polemiczny, jakkolwiek 

83 Małżeństwo rodziców Eufemii, Mściwoja z Judytą z Breny, zostało zawarte 

najprawdopodobniej ok. 1260 r., co uzasadniam bliżej w opracowanym przeze mnie 

fragmencie Dziejów Świecia nad Wisłą i jego regionu (w druku). 
84 D w o r z a c z e k, Genealogia, tabl. 17 i 39. 
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kwestia identyfikacji została tu raczej tylko zasygnalizowana. Sprawa 

imienia i tożsamości drugiej żony Bolesława Rogatki, to kwestie hipote

tyczne i dlatego, jakkolwiek zdecydowanie opowiadam się za imieniem 

Eufemia, nie wykluczam słuszności poglądu E. Rymara. W kwestiach 

wątpliwych mylić się humanum est. Często nawet niesłuszna hipoteza 

stanowi postęp w badaniach, naprowadzając na lepsze, bardziej uzasad

nione rozwiązania. Bez względu na to, czy moja teza w sprawie drugiej 

żony Bolesława okaże się słuszna, czy nie wytrzyma próby krytyki, 

można chyba już teraz zaryzykować twierdzenie, że pewne poglądy nale

ży definitywnie odrzucić, jak np. pogląd o zawarciu przez Bolesława Ro

gatkę drugiego małżeństwa dopiero ok. 1275 r. lub poglądy o używaniu 

przez jego drugą żonę takich imion jak Jolenta, Adelajda czy nawet 

Alenta. Również i w tej części mojego artykułu, mocno nasyconego prob

lematyką onomastyczną, nie brak uwag metodycznych. Najważniejsza 

z nich - to potrzeba zwrócenia większej niż dotychczas uwagi na częste 

zjawisko p o  z o r n e j  tylko różnoimienności tej samej osoby, wynika

jące z pomyłek (głównie, lecz nie tylko, źródłowych) w podawaniu imion. 

DIE ZWEITE EHE BOLESLAW ROGATKAS 

SOWIE DIE FRAGE DER „SOPHIE DOREN" 

Der Autor befasst sich mit der in der Geschichtsforschung strittigen Frage der 

Ehen Bolesław Rogatkas, des Fiirsten von Legnica (t 1278). Die Analyse des 

Quellenmaterials erweist ausser allen Zweifel, dass Bolesław nur zweimal verheiratet 

war, wobei seine zweite Frau die Tochter des pommerschen Fiirsten Sambor war. 

Die in der Literatur fest eingewurzelte Meinung, dal3 Bolesław dritte Frau seine 

Konkubine mit dem Namen Sophie von Doren gewesen sein sollte, verdankt seine 

Entstehung W. F. Sommersberg (1729). Sommersberg Auffassung entbehrt jeglicher 

durch Quellen gestiitzter Begriindung und ist ausschliesslich seine Mutmassung. 

Im zweiten Tell des Beitrags beschiiftigt sich der Autor mit der Bestimmung 

des Namens der zweiten Frau Bolesław Rogatkas, wobei er sich fiir den Vornamen 

Euphemia ausspricht. Dieser Teil der Ausfiihrungen des Verfassers ist zweifellos 

hypothetisch. Das ganze Studium beriicksichtigt weitgehen die Problematik der 

Onomastik, die in die genealogischen Forschungen, besonders in Fragen der Identifi

zierung, eine wichtige Rolle spiełt. 




