
KAROL BIE°DA 

W SPRAWIE DRUGIEJ ZONY WLADYSLAWA ,II WYGNANCA 

W dotychczasawej literaturze genealoigkznej nie züstal,a roziwiq
zana ca�kowicie :sprawa rzelkomej drugiej zony Wladyslaw� II Wy
gnanca. Problem ten zasygnaHzowal juz i dal na:6. cz�sciowc1 odpowie:dz 
Oswald Balzer. Jednakze nie zajmowal si� on iblizej druigim malze:6.
stwem Wladyisfawa II. W starszej lit•eraturze gem.ealogiC'znej ,przypusz
czano, ze Wladyislaw Wygnaniec po smierci :Sf\Vej zony A,gnieszJki, przy
rodniej sio1stry !kr6la niemiec'kiego Konrada III, ,ozenil si� ,po raz druigi. 
J a'ko dru,gq ·zon� przypisywano mu c6rk� margralbiego ma,gdeburs'kieg,o 
Alibrechta Niedzwiedzia. ldqc zais za ibl�1rüe pädaj�cymi imi� Agniesziki 
zr6dlami slc1skimi, nazwano jq Krystyinc1. Pr,zyipuszczaino, ze imi� Kry
styn.y inalezy odnosic nie do A:gnie1s2Jki, ale do drngiej zony Wladyrsla
wa II 1

. Wy1sunü:te przez ty;ch historyk6w hipotezy mialy pot,wierdzac 
Kronika Wincenteg,o Praskiego 2, zr6dla historiograficzne füi1skie 3 oraz 
N agrobki ksiqzqt slqskich 4. 

Chcc1c wyjaS!Ilic proiblem rzekomej dru,giej z'Oiny Wladyslawa II, 
nalezy w .pierwszym rz�dzie odpowiedziec na cztery :zasadnkze pytania: 

1. Kiedy ·zmarla zona Wladyislawa II Wygna:6.ca, A,gniesZika?

1 H. G r ·o .t e f e n d, Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum Jahre 1740,

Wroclaw. 1889, taibl. I; K. W ut k e, Stamm- und Übersichtstafeln der schlesischen 
Fürsten, Wroclaw 19'11, tabl. II; S. S m  o 1 k a

1 
Mieszko Stary i jego wiek, War

szawa 1959, tabl. geneal. Hipotez� t� staral si� ostatnio udowodnic J. Gottschalk, 
uwiazajctc, iz :z 'teg,o malzen.stwa pü1chodzil rua1 jmbodsizy ,syin Wbaidyslawia II Al
ber.t. J. G oit tsc h,a l k, Vertreibung und Heimkehr 1146-1163 �Schlesien, I1I, 
11964, z. 31

, 
1s. 151). O drugim malzenstwie Wladyslaw.a II traktuje r6wniez E. M a -

1 e•c z y n s k a, Wrochawskie panie piastowskie i ich partnerzy, W.roclaw 1966, 
s. 38 10:r1az itabl. geneal.

2 Fantes rerum Bohemicarum, t. II, Pra ga 1,883, s. 4119.
3 Kronik_a ksiqzqt polskich (Mon. Pol. hi,st.1 t. III, ·s. 4811); Kronika polska

(tamze, s. 645). 
4 Mon. Pol. hist., t. III, s. 711. 
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2. Czy ·zapi1ska Wincente�o Praskiego tralktu'je o mal·2;enstwie Wy
gnanca? 

3. Jezeli nie, to do kogo na,lezy jc1 o�osic? 1 

4. Ozy notaitlka Nagrobk6w ksiqzqt slqskich odnosi si� do drugiej
zony Wy.gnanca, a jezeli nie, to do !kogo? 

Na pierwtSze pytanie odpowiadano najro�maiciej. Nie'kt6rzy uczooi 
jak:o oota1mi sliad zyci:a Aginiesziki przytaezajq iwzmiank� w lisde orpata 
staJblejiskiego Wilbalda do prob01szcza kolonskiego Arnollda: ,,Defixum 
plane et ratum est apud ipsum quod si sororem suam albsque armis in 
Poloniam reducere potueri:t" ·5• Inni da·t� jej smierd zamykajq na lata 
1150-1153 6. 

Odmiennq, ale nad wyraz triafnq hipotez� wyisunc1l OswaiLd Balzer 7• 

Wykazal on, i·z skoro Wincenty Praski op1sujq:c wyipraw� cesarSkq na 
Polsk� ·z 1157 r. mowi: ,,Anno domiini im.cannaitiorus MCLVII imperator 
Fridericu:s ducis Wfarl (izlai) exulis Polornie et somris suae quae ei 
matrimonio iuncta fuerat, miisertus eum aid restituendum in Poloniam 
parat ex�citus ad fratres eius Bole·zlaum et Meskam qui eam exue
rant legatos mittit precipiens ut ei ducatum reddant uel ei armis 
respondeat" 8, jest to wy1staircizajc1cy dow6d, ze Agni�szJka jeszcze iwtedy 
zyl1a. Co prawda, we wzmiaince Balz·er doistrzegl niesciislosc, mianowi
cie ze &gnies:zJka nie byla siostrq Fryderyka Ba:r1barossy, ale jego 
ciotkq. Niemniej 1skoro &gnieszka zyla jeszcze w 1157 r., to nie moma 
przypuiszczac, by iw 1155 r. Wladyslaiw Wyignaniec .po raz drugi zawarl 
zwiq1zek malzenski z c6rkc1 Albrechta Niedzwiedzia. Balzer udowodnil 9, 

ze wspomniana wzmianka Wincentego Prnskieg,o ipod rokiem 1155, 
m6wic1ca o 1zaslubinach kisi�cia W., b!'zmictca w .sposob na1st�pujc1cy: 
„Arnno domtnice incarnatioinis MCLV Ovl1drus 1predict111Js diomr.ücelh,1.s in 
Poloniam cum suis complidbus · fugit. Eodem anno W(ladizlaus) dux 
a rege Frideric10 iJn ma,ximam r1ec:ijpitur gratiam filiam march1onis AlbeTti 
de Saxoniie domiinam hcm�stiissimam optim:iis ornatiam moriJbUJs, sihi 
iungiit matrimonio" 10, r6wniez nie odno1si .si� do Wladyisla:w.a II Wygin1an
ca. Wzmianka ta bowiem wyraza tyllko og6lnie, ze malzenstwo zawarl 
jaikis 'ksiqz� Wladyslaw. Natomiast Wl-adyslaw II Wygnaniec ibyl przez 
Wincootego Prastkiego hardzo doikfaru-iie okreslany i w1�pomniany w jego 

5 Kodeks dypLomatyczny SLqska, t. I, wyd . K. Maleczynski, Wroclaw 19516, nr 30. 

Na w:zmian ce :tej opierajq s{� G r o t e f e n 1d, op. cit., W u t k e, op. cit. 
6 G r ot e  f e n :d, op. cit., tabl. I; W ut k e, op. cit., tabl. II; Gott s c h a 1 k,

op. cit., s. 151. 

7 0. Ba 1 z er, GeneaLogia Piast6w, Krakow 18'95, s. 130. 
8 Fon. rer. Bohemic., t. II, s. 424.

9 Bal z er, op. cit., s. 131. 
1o Fon. rer. Bohemic., t. II, s. -421.
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Kronice tylko dwukrotnie. Raz przy opisie wygnania Wladyslawa II 
z Polslki: ,,Anno dominice incamationis MCL VIII Wladizlaus dux Polo
nie, colecta maxima tarn Saracenorum quam Ruteni multitudine, Poz
nan, fratris sui. Bolezlai dvitatem obsidet" 11, drugi raz przy zdawaniu 
relacji z wyprawy cesarza na Polsk�, kt6rej celem bylo przywr6cenie 
tronu Wladyslawowi II i jego zonie Agnieszce 12. 

Balzer jednakze, 111ie mogqc odniesc zapiski Wincentego Praskiego 
m6wic:1cej o slulbie jakiegos Wladyslawa do Wladyslawa Wygnanca, od
nosi jc:1 do Wladyislawa II cze,skiego. W tym tez wyipadku 1przyjmuje, 
ze malzenstwo Wladyislarwa II czeskiego z Judytc:1 turyng,slq, zawarte 
w 1153 r., trwalo tylko do 1154 r. 13 Tego r1odziaju iprzy.pUJszczenie jest 
nieisluszne. W swietle bowiem dotychczasowych osü:1:gni�c nauiki czeskiej 
wynika, ze Juidyta turyngska przezyla swego m�za. Smierc Judyty 
kladzie si� w literaturze czeskiej na 9 IX 117 4 r. 14 J esli zatem zapiski tej 
nie mozna odniesc ani do Wladyslawa Wygnaniea 1 ani do Wladyslawa II 
czeskiego, to musi ona w takim razie wspommac o jaikims innym 
Wlady,slawre. Jak wiemy, ipierw.sza cz�sc zaipiski Wincentego m6wi 
o Udalryku, synie Sobieslawia I czeskiego. Mozna wi�c przyipuszczac,
ze druga cz�sc tejze ·zaipiski wspomina o drugim synie Soibieslawa I
czeslkiego, lkt6ry mial na imi� Wladyslarw i - jaik wiadomo - byl zo
naty z blizej nie 'Zll1anc:1 c6rkc:1 Albrechta Niedzwiedzia 15. 

N alezaloby wyjasnic jeszcze zapisk� Nagrobk6w ksiqzqt slqskich,

na podstawie 'kt6rej niekt6rzy historycy wycic:1gali wniose'k o powt6r
nym malzenst,wie Wladyslawa II Wyg1nanca. W celu rwyjasnienia tego 
za.gadnienia musimy wpierw od:powiedziec na pytanie, gdzie i kiedy 
powistaly Nagrobki ksiqzqt· slqskich oraz eo one zawierajq. Ot6z Na

grobki dotrwaly do na,szych czas6w w kodek,sie wenecikim jalko dzielo 
XV-wiecznej r�iki. J est to kapia wczesniejszego utworu annalistycznego
z drugiej ipolowy XIV w. Nagrobki ksiqzqt slqskich ipowstaly w klasz
torze cysterslkim w Lubic:1zu. Ich autor dobrze zinal ,grobowce ksic:1:z�e
mieszczc:1ce 1si� w obr�bie kosciola klai�ztomego 16. Stc:1d tez zr6dlo to
nalezy uwazac za pewne.

W tychze wlasnie Nagrobkach ksiqzqt slqskich pod dniem 21 lutego 
czytamy: ,,9 Kal. Marcii obiit domina Chri•stina uxor eiusdem fundato
ris seculilda" 17• Przypuszczenie niekt6rych historyik6w, jakoby zapiska 

• 11 Tamze, s. 419.
12 Tamze, s. 424. 
13 Ba 1 z er, op. cit., s. 133. 
14 V. Nov o t :n y, Ceske dejiny, t. I, Praga 1913, cz. 3, tabl. geneal.
1s Tamze, tabl. geneal. 
16 W. K o r t a, Sredniowieczna annalistyka Stqska, Wroclaw 1966, s. 260-262.
11 Mon. Pot. hist., t. III, s. 711. 



W sprawie drugiej zony Wladyslawa II Wygnanca 109 

ta miala · ipotwierdzac wzmi,anik:� Wincentego Praskiego i swiadc-zyc 
o drugim malzenstwie Wladyslaiwa II, jest malo iprawdQPodoibne. Z tresci
jej bowiem wynilka, ze odnosi si� ona do drugiej zony fundatora klasz
toru lu.biq,sikiego. Tym zas - jaik wiadomo - ni!e byl Wlady,slaw II 
Wygnaniec, ale jego najstarszy syn Boleslarw I Wy.soki 18• Trze'ba zatem 
przypusziczac, ze Boleslaw Wysoki byl trzylkro1m.ie zonaty. Pierwszq 
_jego zonq 'byla Zwinislawa, ,c6rka wielkiego ksi�cia kijorwskiego Wsie-
woloda 19• Drugq ZO!llq zatem bylaiby nie Adelajda von Sulzföach, ale 
w�omniana w Nagrobkach Krystyna. Adelajda von Sul:zlbaich ibylaby 
wi�c tr:zeciq zonq Boleslawa Wysokie:g-o 20. 

Malzenstwo Boleslawa z Kryistynq mozna zamlknqc w oibr�ibie dw6ch 
falkt6w, mi�dzy smierciq Zwinislawy i zasluibinami z Adelajdq von 
Sulzbach. Zr6dla nie nie· wispominajq o smierci Zwinislawy, dlatego 
fa'kt ten trudno umiescic w cza,sie. Biorqc jednalk :za punkt wyjsciorwy 
w tych rozwazaniaich kolejin.osc urodzin potomstwa Wy,soikiego i Zwini
slawy, mozna to uczynic z pewnq dozq prarwdopodo1bien1strwa. Zr6dla 
. slqskie wymieniajq potomstwo Wy,sOlkiego i Zwinislawy w na,st�ipujqcej 
kolejnosci: ,,ex ducta quadam Ruther1a nomine Wentezlarwa in uxorem 
.gernuit filil{)1S Jarosla um, Bolezlaum et filiam Algaim nomine" 21

• Przyjmu
j qc, ze pierwszy syn Boleslawa I Wysakiego i Zw1n.tslawy, Jaroislaw, 
urodzil si� w trzy lub cztery lafa 'PO ich sluibie, to urodziny jego nale
zaloby klasc najw,czesniej na lata 1145/46. Nast�pne potomstwo moglo 
wi�c przyjisc n� swiat do rokru 1150. 

Dat� slubu Adelajdy von Sulzbach z Boleslawem Wysokim moz
na r6wniez jedyni,e ustalic w przyblizeniu, biorqc za ,punkt wyjsciowy 
urodziny . ich 1pierworodnego, Henryka Brodatego. Urodziny Henryka 
Brodaite,go kladzie si� w '1iteraturze na la,ta 1163-1168 22. Najwczes
niejszq zatem datq urodzin Henryka Brodatego byl1by roik: 1163. Ten 
tez rok byllby najrwcz,esniej1szq datq zaslubim Wysolkiego i Adelajdy. 

Drugie zatem malzenistwo Boleslawa Wysdkiego z nie- znanq blizej 
Krystynq mozna zamknqc w obr�bie lat 1150-1163/68. Daty 1150 
i 1163 bylyiby najwczesniejszymi datami, ,w kt6rych daje si� zam'knqc 
ten faikt. Nie bli'zszego o osabie Krystyny nie mozna powiedziec, gdyz 

18 Patrz dokument fundacyjny: Kodeks dyplomatyczny SLqska, t. I, nr 55. 
19 0 jej wyjsciu z.a Boleslawa Wysokiego wspomina pod rokiem 114'2 Latopis 

hipacki (Polnoje sobranije rus,skich letopisiej, t. II, Moskwa 1962, s. 3113). 
20 Adelajda von SulZJbach wymieniana jest w zr6dlach slctskich jako druga

zona Boleslawa Wysokiego. Kronika ksiqzqt polskich, s. 481; Kronika poLska, s. 645. 
21 Kronika ksiqzqt polskich1 s. 481; Kronika polska, s. 645, wymieniajq r6wniez 

jako naj,starszego syna Boleslawa Wysokiego, Jaroslawa. 
22 K. M a 1 e c z y n s k i, Henryk Brodaty (Polski slownik biograficzny, t. IX, 

s. 401); t e n z e, Historia Slqska, t. I, Wroclaw 1960, s. 330, przy,p. 28. 
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niie ma zadnyich danych zroo.lowych. Wiadomo tyliko, ze ·zmarla 21 lu
tego. Mama przY1puszczac, ze pozostawala w dosc scislych zwiq·:zJkach 
z lkt6ryms z dwor6w czeskich. Swiatdczyla1by o tym wzmianka o jej 
smierci w Nekrologu czesko-slqskim ipod datq 23 lutego: ,,Christina 
ducis1sa" 23. Dat� 23 lutego w Nekrologu czesko-slqskim mozna tluma
czyc sp6znionym dotarciem wiadomosci ze Slqska do Czeoh. J ednakze 
w .zr6dlach cze.skich ksi�zna Kry,styna nie jest wspomniana. 

23 W. Wa ttenba c h, Böhmisch-schlesisches Necrologium (Zeitschrift für 

Geschichte Schlesiens, t. V, Wroclaw 1863, s. 110). 




