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Wokół początków Księstwa Oławskiego
Przyczynek do badań tytulatury książęcej na Śląsku w XV wieku
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Czechowicz, Bogusław: On the beginnings of the Oława princedom. Contribution to the re-
search on the noble title of prince in 15th century Silesia

Article tells about conditions, in which at the beginning of 15th century, two Silesian duchies 
Legnica Duchy and Brzeg Duchy were divided. These duchies were joined by law of common 
succession of descendants of dukes Wenceslaus II (died 1364) and Luis II (died 1398). After 
this stability period Henry IX waged war (1411–1414) with his brother Luis II on division 
their father Henry VIII’s legacy. Duchy Oława permanently came into existence and titula-
tur in sigillum of Luis III between 1420 and 1424. Analysis of documents and seals could 
also state more pricesily that Henry IX died in 1419 between 19th January and 17th July.
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W tomie Ludzie Oławy. Studia, szkice i materiały z 1992 r. na pierwszym miejscu zamiesz
czono artykuł Westyny Gładkiewicz Władcy średniowiecznej Oławy. Autorka, kończąc tę 
popularną w gruncie rzeczy, bo przecież nic nie wnoszącą do nauki prezentację ksią żąt Ślą
ska, władców Księstwa Wrocławskiego, a potem Brzeskiego na osobie Ludwika I (†1398) 
stwierdziła: Wraz ze śmiercią Ludwika I kończy się okres świetności Oławy. Następcy 
Ludwika: Henryk VIII z Blizną (ur. 1343–1345, zm. 1399), Henryk IX (ur. 1360–1368,  
zm. 1419), Wacław (ur. około 1400, zm. 1423) i Ludwik III (ur. 1405, zm. 1441) używający 
nawet tytułu książąt oławskich, losami miasta nie interesują się specjalnie1. Tym czasem 
wydaje się, że kiedy mowa o władcach oławskich, to właśnie owo „używanie tytułu książąt 
oławskich” powinno skłonić do bliższego spojrzenia na plejadę tych książąt, pod władzą 
których utrwalała się pozycja Oławy jako tytularnej siedziby książęcej, czyli w pierwszej 
połowie XV w. Postawa cytowanej autorki jest wszakże w tym zakresie typowym wy
tworem wrocławskiej mediewistyki powojennego ponad półwiecza, gdzie – poza bar
dzo nie licznymi wyjątkami – nie potrafiono wyjść poza górną granicę XIV w., trzymając 
się kurczowo horyzontu poznawczego wyznaczonego przez wiekopomną i monumen
talną Historię Śląska stworzoną we lwowskim ośrodku naukowym przed drugą wojną 
światową2. Wiek XV pozostawał nieomal tematem tabu i niewiele się w zasadzie w tym  

1 GŁADKIEWICZ, W.: Władcy średniowiecznej Oławy. In: MATWIJOWSKI, K. (ed.): Ludzie Oławy : Studia, 
szkice i materiały. Wrocław 1992 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1282, Historia, 91), s. 5–10, cytat ze s. 9.
2 Historia Śląska. 1–3. Kraków 1933–1936. O powojennej mediewistyce wrocławskiej ostatnio CETWIŃ
SKI, M.: Metamorfozy śląskie : Studia źródłoznawcze i historiograficzne. Częstochowa 2002, s. 431–454.
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zakresie do dziś w piśmiennictwie polskojęzycznym zmieniło (chlubnym wyjątkiem byli 
i są badacze historii Kościoła)3, a próby szerzej zakrojonego wypełniania tej pustki oraz – 
siłą rzeczy – przewartościowań stereotypów często napotykają na niezrozumienie i opór 
autorów uformowanych intelektualnie w duchu rzeczonej pracy sprzed blisko 80 lat  4. 
Niemniej, nie poddając się tej sytuacji, należy dążyć do tworzenia podstaw do dyskusji 
wykraczającej poza stan wiedzy z czasów już bardzo odległych.

Problematykę tego artykuły przedstawił niedawno w szerszym horyzoncie czasowym 
i terytorialnym Marek L. Wójcik 5. Jego artykuł poświęcony tytulaturze książąt z linii le
gnickobrzeskiej – doprowadzony, co charakterystyczne, do początków XV w. – nie za
wiera jednak przypisów i odesłania do źródeł, a jedynie bibliografię. W zasadniczy sposób 
utrudnia to weryfikację tez autora i sprawia, że praca ta nie spełnia wymogów stawianych 
publikacjom naukowym. Ma jedynie walor opracowania pomocniczego. 

O ile rok 1311 można bez większych obaw popełniania błędu wskazać jako początek 
istnienia w strukturze Śląska Księstwa Brzeskiego, tak znacznie trudniej uchwycić mo
ment, w którym na podobnych zasadach wyodrębniło się z niego władztwo oławskie. Za 
kryterium pozwalające mówić o istnieniu jakiegoś księstwa proponowano uznać w lite
raturze nie tylko pojawienie się partykularnej tytulatury jakiegoś księcia (w naszym przy
padku – oławskiego), ale potwierdzenie tego stanu w akcie lennym nadania inwestytury 
na księstwo6 – to rzecz jasna w dobie podległości Śląska królom czeskim, a od 7 kwietnia 
1348 r. – proklamowanej wtedy Koronie Królestwa Czech 7. Trudno natomiast o speł
nienie tego  warunku w dobie formalnej podległości Śląska Królestwu Polskiemu, kiedy 
księstwa Legnickie, Głogowskie czy nawet Brzeskie rodziły się spontanicznie i nie istniał 
mechanizm prawny nadawania inwestytury  8. Sądzę jednak, że akceptacja wewnętrznych 
podziałów księstw Śląskich dokonana przez kancelarię królewską w Pradze nie musi być 
warunkiem dla uznania prawowitości decyzji podziałowych książąt, zwłaszcza w dobie 
osłabienia władzy centralnej za rządów Wacława IV czy bezkrólewia po śmierci Albrechta 
Habsburga. Istotnym wydaje się natomiast trwałość występowania partykularnych ty

3 Np. URBAN, W.: Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV wieku. Wrocław 1959; 
DOLA, K.: Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku : Ustrój – skład osobowy – działalność. Lublin 1983; 
DRA BINA, J.: Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409–1517. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańs k – 
Łódź 1981; TENŻE: Idee koncyliaryzmu na Śląsku : Wkład miejscowych środowisk intelektualnych i ich rozpo-
wszechnienie. Kraków 1984.
4 Zob. CZECHOWICZ, B.: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. Warszawa 2005 
oraz EYSYMONTT, R. – KACZMAREK, R. – WITKOWSKI, J.: Nowa publikacja na temat mecenatu książę
cego na Śląsku. Bogusław Czechowicz – „Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza”, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005. Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2006, nr 1 (1), s. 88–94; CZECHOWICZ, B.: Odpowiedź na recenzję mojej książki „Książęcy mecenat artysty
czny na Śląsku u schyłku średniowiecza” napisaną przez Rafała Eysymontta, Romualda Kaczmarka i Jacka 
Witkowskiego. Tamże, 2007, nr 1 (2), s. 93–102;   Książęcy mecenat […]. Kwartalnik Historyczny, 2007, R. 114, 
nr 4, s. 122–126; CZECHOWICZ, B.: Odpowiedź na recenzję mojej książki Książęcy mecenat artystyczny na 
Śląsku u schyłku średniowiecza autorstwa Przemysława Wiszewskiego. Tamże, 2009, R. 116, nr 4, s. 143–149.
5 WÓJCIK, M. L.: Tytulatura książąt legnickobrzeskich do początku XV wieku. In: PASZKIEWICZ, B. (ed.): 
Silesia numismatica Ducatus Lignicensis et Bregensis : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Mu-
zeum Miedzi w Legnicy, 24–25 listopada 2000 r. Legnica 2001 (Źródła i materiały do dziejów Legnicy i Księstwa 
Legnickiego, 2), s. 27–38.
6 Zob. RAJMAN, J.: Kilka uwag o tzw. księstwie siewierskim. Studia Historyczne, 1989, 30, 135–142.
7 BOBKOVÁ, L.: 7. 4. 1348. Ustanovení Koruny království českého : Český stát Karla IV. Praha 2006.
8 Ogólnie o sytuacji prawnopolitycznej śląskich księstw w XIV w. ostatnio ORZECHOWSKI, K.: Historia 
ustroju Śląska 1202–1740. Wrocław 2005 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2806), s. 67–70.
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tułów w dokumentach śląskich książąt w dłuższym przedziale czasowym, przynajmniej 
w czasie egzystencji jednej generacji. Za ważny element uznać można pojawienie się od
rębności jakiegoś terytorium w tytulaturze napieczętnej władcy oraz na dziełach plastyki 
nagrobnej (wobec istnienia zasady renovatio monetae mniejsze znaczenie mają tu numi
zmaty).

Te zastrzeżenia są w przypadku Oławy o tyle ważne, że poszukując momentu, w którym 
na mapie Śląska pojawiło się Księstwo Oławskie – a moment ten przypada na czas, gdy 
Śląsk był częścią Coronae Regni Bohemiae – warto pokusić się o wskazanie dróg wiodą
cych to tego wyodrębnienia. Te zaś mają swój początek jeszcze w pierwszej połowie XIV w. 
i wiążą się nie tylko z polityką miejscowych książąt piastowskich, ale także działaniami 
króla czeskiego oraz tytularnie polskiego Jana Luksemburskiego. Jak zauważyła praska 
historyczka Mlada Holá, terytorium z centrum w Oławie w 1337 r. wydzielił z Księstwa 
Brzeskiego książę Bolesław III Rozrzutny, oddając je w zastaw swemu suwerenowi, kró
lowi Janowi w zamian za dług 700 grzywien9. Rok później powstał związek obronny miast 
zawarty przez Wrocław, Środę Śląską, Głogów, Strzelin i Oławą oraz cztery miasta Gór
nych Łużyc – wszystkie były w tym czasie w bezpośrednim władaniu króla Jana10. Podob
nie jak w roku 133911, w 1342 r. obszarem tym nadal administrował wrocławski starosta 
króla12. Okoliczności i czas, w którym Oława powróciła do rąk książąt brzeskich nie są 
jasne13. Raczej na pewno stało się to przed wydaniem przez Karola IV, już jako cesarza, 
rozszerzonej konfirmacji aktu inkorporacji Śląska i Górnych Łużyc do Korony Królestwa 
Czech, wydanego 7 kwietnia 1348. Konfirmacja ta, zwana też trzecim aktem inkorpora
cji Śląska do Korony Czeskiej (po akcie z 10 lutego 1352 r.), wydana została 9 paździer
nika1355 r. i szczegółowo wymienia miasta bezpośrednio podlegające władzy monarchy, 
ale wśród nich nie ma Oławy14. Być może o jej zwrot wystarał się po śmierci w 1352 r. Bo
lesława III któryś z jego synów: Wacław I lub raczej przejmujący w czasem Brzeg, a wła
dający wcześniej w Lubinie, Ludwik I.

Z osobą Ludwika I wiąże się budowę w Oławie nowego zamku15. Taki krok byłby 
w związku z opisaną wcześniej sytuacją zrozumiały – nowa budowla byłaby czymś w ro
dzaju „mocnego postawienia nogi” na odzyskanym obszarze, zwłaszcza, że w tytulaturze 
zawartej w dokumentach księcia dość często występuje zwrot typu „książę Śląska, pan 
Brzegu, Niemczy, Oławy etc.”16 Kwestie te – reprezentacja władzy za pomocą symboli, 

9 Wspomina o tym tzw. ordynacja ziemska Księstwa Wrocławskiego; zob. KORN, G. (Hg.): Breslauer Urkun-
denbuch, 1. Breslau 1870, s. 139, nr 155; por. HOLÁ, M.: Bezprostřední majetky a zástavy českých králů ve 
Slezsku v letech 1331–1378 a jejich správa. In: DÁŇOVÁ, H. – KLIPA, J. – STOLAŘOVÁ, L. (eds.): Slezsko. 
Země Koruny české : Historie a kultura 1300–1740. Praha 2008, s. 133.
10 KORN, G.: c. d., s. 144–145, nr 163; WUTKE, K. – RANDT, E. (Hg.): Regesten zur schlesischen Geschichte : 
1338–1342. Breslau 1927 (Codex diplomaticus Silesiae, 30), s. 87, nr 6323.
11  WUTKE, K. – RANDT, E. (Hg.): Regesten, s. 77, nr 6287.
12 Tamże, s. 223, nr 6766.
13 Tak konstatowała HOLÁ, M.: c. d., s. 133.
14 Ostatnio o tym tamże, s. 140.
15 CZECHOWICZ, B.: Książęcy mecenat, s. 217, tam przywołana starsza literatura.
16 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (APWr.), Rep. 21: Księstwo Brzeskie, nr 474 (Lehn und Erbe [landbuch 
okręgu brzeskiego, oławskiego, chojnowskiego i lubińskiego], 1358–1367, zawiera bardzo wiele odpisów 
książęcych dokmentów. Dokumenty Ludwika I rejestrują prace: RÖßLER, R.: Urkunden Herzog Ludwig I. von 
Brieg, I. Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 1866, 6, s. 1–96; TENŻE: Urkunden 
Herzog Ludwig I. von Brieg, II. Tamże, 1871, 11, s. 429–462; GRÜNHAGEN, C. (Hg.): Urkunden der Stadt 
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jakimi były rezydencje – były Ludwikowi I dobrze znane. Władca ten wzniósł nowy zamek 
w Lubinie, a po objęciu Brzegu podniósł z ruin tamtejszą rezydencję ojca i macochy. 

Ludwik I tytułu oławskiego używał jeśli nie epizodycznie, to na pewno niekonsekwent
nie, np. 10 grudnia 1392 r. lub 6 lipca i 28 grudnia 1393 r.17 Ale 7 października 1393 r. 
książę wystąpił tylko jako pan Brzegu i Byczyny18. Partykularny tytuł oławski powrócił 
na dokumentach księcia z 23 grudnia 1394 r.19, 27 kwietnia i 6 czerwca oraz 9 sierp
nia1395 r.20 Znów nie ma go jednak na dokumencie z 10 maja 1396 r. (Ludwig Herzog von 
Schlesien, Herr zum Briege)21 oraz na dokumencie z 8 lipca 1396 r., gdzie Ludwik I tytu
łował się jako książę Śląska, pan Brzegu, Kluczborka, Byczyny i Wołczyna22. O trwałym 
wydzieleniu Księstwa Oławskiego za jego rządów nie sposób więc mówić, a jakąś pra
widłowość trudno tu wychwycić. W landbuchu ludwikowego władztwa z lat 1358–1367 
znajdujemy wprawdzie zapisy w rodzaju Goldberg un[d] Olauisch district 23, jest to za
tem raczej jednostka administracyjna, a nie wyodrębnione władztwo. Niewiele zdążył tu 
zmienić w trakcie swoich ledwie rocznych samodzielnych rządów syn i spadkobierca Lu
dwika – Henryk VIII z Blizną24. Starszy z jego synów – Henryk IX używał własnej pieczęci 
już od 1398 r. Jej legenda brzmi: S DVC HENRICI IVNIOR DI GRA DM I CRVCIBG – 
tylko tu na pieczęciach książąt brzeskich pojawia się tytulatura kluczborska25, nie ma 
jednak wciąż odrębnej tytulatury oławskiej. Nie ma jej także na dokumencie synów Hen
ryka VIII z 23 kwietnia 1398 r. (współwystawcą był ich stryj Ruprecht, młodzi książęta 
mają tu tylko tytuł legnicki, brzeski i niemczański) oraz samego Henryka IX z 15 maja 
1398 r. (tu tytuł brzeski i lubiński)26. Okoliczności do wystąpienia tytulatury oławskiej 

Brieg : Urkundliche und chronikalische Nachrichten über die Stadt Brieg, der dortigen Klöster, Die Stadt- und 
Stiftsgüter bis zum Jahre 1550. Breslau 1870 (Codex diplomaticus Silesiae, 9).
17 APWr., Rep. 3, nr 476, Rep. 132a, nr 41 oraz Rep. 66, nr 322; STELMACH, R. (ed.): Katalog dokumentów 
przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, 7: 1392–1400. Wrocław 1993, s. 19, poz. kat. 52, 
s. 25, poz. kat. 82; s. 32, poz. kat. 115.
18 APWr., Rep. 3, nr 601; STELMACH, R.: c. d., s. 28, poz. kat. 96.
19 APWr., Rep. 3, nr 382; STELMACH, R.: c. d., s. 42, poz. kat. 161.
20 APWr., Rep. 66, nr 326 i 327 i Rep. 3, nr 708; STELMACH, R.:  c. d., s. 45, poz. kat. 179, s. 46, poz. kat. 184, 
s. 49, poz. kat. 198.
21 Archiwum Państwowe w Opolu (APO), Akta miasta Brzegu, nr tymczasowy 4; BARCIAK, A. – MÜLLER, K. 
(eds.): Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku / Regesty listin uložených v Horním Slezsku, 1.: 
Do roku 1400. Wrocław – Opava 2004, s. 98, nr 213.
22 APWr., Rep. 3, nr 464; STELMACH, R.: c. d., s. 61, poz. kat. 254. Przykładem niestabilności tytulatury Lud
wika I mogą być dwa dokumenty z 6 lipca 1387 r , na jednym z nich (APWr., Rep. 3, nr 613; STELMACH, R.: 
c. d., s. 87, poz. kat. 430) wystąpił jako książę Śląska, pan Brzegu i Byczyny, na drugim (APWr., Rep. 12, nr 11; 
STELMACH, R.: c. d., s. 87, poz. kat. 432) jako książę Śląska, pan Brzegu i Kluczborka.
23 APWr., Rep. 21, nr 474 (jak w przyp. 16), s. 45r. 
24 O nim monograficznie RÖßLER, R.: Das Leben Herzog Heinrichs VIII. von Brieg : Ein Beitrag zur schlesi-
schen Geschichte. Breslau 1869.
25 WÓJCIK, M. L.: c. d., s. 36. Już 5 lipca Ludwik I przekazał wnukowi Kluczbork, Byczynę i Wołczyn we wła
danie, nie oznaczało to jednak wyłączenia ich z Księstwa Brzeskiego. 20 września tego roku miasta te stały się 
trzonem wdowiej oprawy zony Henryka IX, Anny z Piastów cieszyńskich; KSYKGĄSIOROWSKA, P.: Hen
ryk IX. In: SZCZUR, S. (ed.): Piastowie : Leksykon biograficzny. Kraków 1999, s. 466–468. Cytując w niniejszym 
artykule napisy napieczętne rozwijano jedynie oznaczone abrewiacje.
26 APWr., Dokumenty majątku Schaffgotschów, Fach. XXXVIII, nr 10 oraz Rep. 12, nr 16; STELMACH, R.: 
d. c., s. 45, poz. kat. 179, s. 90, poz. kat. 406, s. 90–91, poz. kat. 409.
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zaistniały w 1400 r., kiedy to dwaj synowie Henryka VIII – Henryk IX i Ludwik II – do
konali podziału ojcowizny. Starszy Henryk IX objął Lubin, Chojnów i Oławę z okręgami, 
a młodszy Ludwik II – Brzeg 27. Dlatego też na kolejnej swej pieczęci, przywieszonej do 
dokumentu z 9 lutego 1402 r., władca umieścił tytulaturę lubińską (S. DVC. HENRICI 
[…] LVBINO [?]), zaś w dokumencie do jakiego pieczęć przywieszono wystąpił jeszcze 
tytuł niemczański 28. 

Tytuł oławski pojawi się na dwóch dokumentach Henryka IX i Ludwika II z 26 kwietnia 
oraz 28 kwietnia 1400 r., gdzie obaj bracia określeni zostali jako książęta Śląska, panowie 
Brzegu i Oławy 29. Tytuł ów nie był jednak „stabilny”, bowiem w tym samym roku Hen
ryk IX w dokumencie z 19 kwietnia to Henricus dux Slezie dominus Bregenses30. Także 
w 1403 r. Henryk IX występował jeszcze jako Wir Heinrich von gottis gnaden herczog 
von Brige her zu loby und erbhling zu legnitz […]31. Dopiero w 1417 r., ponownie poja
wiła się intytulacja: Wir Heinrich von gotis gnade in Schlesien herczog herr zu lobin und 
zur olaw […, pogr. B. C.]32. Nieco wcześniej, w 1410 r., wystąpił w podobnym znacze
niu Chojnów33, a później – w tytulaturze Ludwika II legnickobrzeskiego – Strzelin (Wir 
Ludwig von Gotes genaden Herczog in Slesien zum Brege zu Ligniz und zu Strelen […])34. 
Zatem nie można zgodzić się z twierdzeniem Mariana Ptaka, że wydzielenie Księstwa 
Oławskiego nastąpiło dopiero w 1420 r.35 Proces ten niejako narastał, a sankcjonowały 
go podziały dokonane przez synów Henryka VIII. Wciąż nie był jednak trwały, bowiem 
4 grudnia 1418 r. Henryk IX tytułowal się „tylko” jako książę brzeski, pan Lubina i dzie
dzic Legnicy.36 Podobnie jego trzej synowie 17 lipca 1419 r. wystąpili jako panowie Lubina 
i Chojnowa.37 Tytuł oławski pojawił się dopiero u Wacława III i Ludwika III na dokumen
cie z 18 listopada 1420 r.38

Występowanie w książęcej tytulaturze Henryka IX Oławy i nieco wcześniej Chojnowa 
przypadło na okres walk toczonych z młodszym bratem, Ludwikiem II. Przyczyną konfliktu  

27 GRÜNHAGEN, C. – MARKGRAF, H. (Hg.): Lehns– und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen 
Fürsten thümer im Mittelalter, 1. Leipzig 1881 (Publikationen aus den K. Preusischen Stadtarchiven, 17), 
s. 352–353, nr 52; KSYKGĄSIOROWSKA, P.: c. d., s. 466–467.
28 APWr., Rep. 12, nr 18.
29 Tamże, Rep. 3, nr 685 b oraz Rep. 12, nr 17; zob. STELMACH, R.: c. d., s. 128, poz. kat. 589 i 592.
30 APO, Akta miasta Brzegu, nr tymczasowy 21; BARCIAK, A. – MÜLLER, K.: c. d., s. 103, nr 227.
31 APWr., Rep. 3, nr 383.
32 Tamże, Rep. 3, nr 427, dokument z 8 maja 1417 r. 
33 Tamże, Rep. 3, nr 727, dokument Henryka IX z 2 sierpnia 1410 r. 
34 Tamże, Rep. 3, nr 26; dokument z 6 marca 1429 r.
35 PTAK, M.: Czy istniało Księstwo LegnickoBrzeskie? Ustrój polityczny i prawny władztwa Piastów legnicko

brzeskowołowskich w XVI i XVII wieku. In: HARASIMOWICZ, J. – LIPIŃSKA, A. (eds.): Dziedzictwo refor-
macji w Księstwie Legnicko-brzeskim / Das Erbe der Reformation in den Fürstentümern Liegnitz und Brieg : Ma-
teriały z Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 8–10 grudnia 2006 r. w Muzeum Miedzi 
w Legnicy. Legnica 2007 (Źródła i materiały do dziejów Legnicy i Księstwa Legnickiego, 4), s. 17. Badacz miał 
zapewne na myśli dokument z 13 listopada 1420 r. o podziale ojcowizny między Ruprehta II, Wacława III i Lu
dwika III; zob. GRÜNHAGEN, C. – MARKGRAF, H.: c. d., 366–368, nr 63 (So sullen herczog Wenczlaw und her-
czog Ludwig habin und erbliehen besitczern Olaw und Nymptsch mit allen geistlichen und wertlichen leben […]).
36 APWr., Rep. 3, nr 383; ŻERELIK, R. (ed.): Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych 
Dolnego Śląska, 9: Archiwa książęce i drobne akcesje. 1: (1401–1500). Wrocław 1998, s. 27, poz. kat. 129.
37 APWr., Rep. 3, nr 256; ŻERELIK, R.:, c. d., s. 28–29, poz. kat. 138.
38 APWr., Rep. 3, nr 462; ŻERELIK, R.: c. d., s. 30, poz. kat. 151.
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było rozporządzenie ich krewnego, księcia legnickiego i biskupa wrocławskiego  
Wacława II, który – wyraźnie faworyzując Ludwika II – w marcu 1409 r. zapisał mu Księ
stwo Legnickie i połowę Złotoryi. Henryk IX miał się zadowolić połową Legnicy i okregu 
legnickiego (z czynszami) z zastrzeżneiem, że Złotoryja miała przypaść temu z braci, który 
spłaci drugiemu połowę miasta. Konflikt zbrojny między Henrykiem IV i Ludwikiem II 
trwał trzy lata (1411–1414) i to pomimo mediacji biskupa wrocławskiego Wacława, stryja 
poróżnionych książąt. Zakończyła ją interwencja suwerena, króla rzymskiego i czeskiego 
Wacława IV, który zakazał lennikom dalszych walk. W konsekwencji bracia zawarli pokój 
i podpisali układ o wzajemnym dziedziczeniu, zaś poddani ze spornych terytoriów złożyli 
hołd lenny obu pogodzonym synom Henryka VIII 39. 

Wydzielenie Chojnowa z okręgiem, a potem Oławy, podobnie jak w przypadku innych 
„małych” księstw (np. Chojnowskiego czy Niemczańskiego), nie oznaczało polityczno
prawnej destabilizacji „dużego” Księstwa Brzeskiego czy Legnickiego. Terytoria te 
rządzone byly w ramach jednej linii jako wieczyste, dziedziczne lenno (in lehensweis zu 
gesambter hand) – w zasadzie uprawnione jest mówienie o uni personalnej w ramach jed-
nej linii dynastycznej  40. Miało to interesujace konsekwencje w heraldyce potomków Wa
cława I i Ludwika I. To dość złożone zagadnienie wyświetliłem w innym miejscu 41. 

W kolejnych latach oławska tytulatura utrwalała się. Jak wspomniano, 18 listopada 
1420 r. trzej synowie Henryka IX tytułowali się jako panowie Oławy i Niemczy  42. Naj
starszy i najmłodszy syn Henryka IX, Rupert II i Ludwik III, określali się w dokumencie 
z 9 kwietnia 1424 r. Wir Ludwig und Ruprecht gebruder Von gotes gnaden Herzoge in Sle-
sien zu Olaw Nymptsch und Lobin […, pogr. B. C.]43. Kolejnym ważnym potwierdzeniem 
znaczenia Oławy w rodzinnych działach jest wprowadzenie jej do tytulatury napieczętnej. 
Uczynił to Ludwik III na pieczęci (zob. foto nr 1) przywieszonej do dokumentu wystawio
nego współnie z bratem Ruprechtem w dnia 9 kwietnia 1424 r. W otoku czytamy: s. ludwici . 
ducis – olawien . e . nympcz [pogr. B. C.] i podobnie w intytulacji dokumentu: Wir Ludwig 
und Rupert gebruder von Gotes gnaden Herzoge In Slezien zur Olaw Nimptsch und loben… 
[pogr. B. C.]44. To samo dotyczy pieczęci jego żony, Małgorzaty z Piastów opolskich (zob. 
foto nr 2). Napis w otoku brzmi: Sigillum margareta [napis zniszczony…] olaviensis et 
nympcznsi [pogr. B. C.], co pozostaje w zgodzie z tytulaturą na dokumencie opatrzonym 
tą pieczęcią: Wir Margaretha von gotis gnaden Herzoginne in Slesien und frawe zur Olaw 
und Nymptsch und Wir Johannes und Heinrich gebruder von der sel; bigen gotis gnaden 
Herzogen in Slezin und Herren zum Brege Erbling zur Olaw und Nymptsch [pogr. B. C.] – 
współwystawcami dokumentu byli synowie Ludwika III i Małgorzaty – Jan I i Henryk X – 

39 GRÜNHAGEN, C. – MARKGRAF, H.: c. d., s. 357–358, nr 54 oraz s. 363–364, nr 60; KSYKGĄSIOROW
SKA, P.: c. d., s. 466–468. O Ludwiku II monograficznie SZAFRAŃSKI, F.: Ludwik II brzesko-legnicki : Feudał 
śląski z doby późnego średniowiecza. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972.
40 PTAK, M.: c. d., s. 16–17. 
41 CZECHOWICZ, B.: Książęcy mecenat, s. 279–281.
42 Zob. przyp. 38. 
43 APWr., Rep. 3, nr 22. W dokumencie z 17 kwietnia 1424 r. Ludwik III wystąpił jako Wir Ludwig von gottis 
gnaden herczog in Slezien zur Olaw und zu Lobin […]; GRÜNHAGEN, C. – MARKGRAF, H.: c. d., s. 359–360, 
nr 65.
44 APWr., Rep. 3, nr 22 (tu także pieczęć Ruprechta II) oraz odlew w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Ga
binet NumizmatycznoSfragistyczny, nr inw. S.X. 63.



7ČLÁNKY A STUDIE boGusŁaW CzeChoWiCz WOKóŁ POCZĄTKóW KSIĘSTWA OŁAWSKIEGO

Pieczęć księcia śląskiego, pana Oławy i Niem
czy, Ludwika III, przywieszona do dokumentu 

wystawionego wraz z bratem Ruprechtem 
w Legnicy 9 kwietnia 1424 r. Archiwum Pa

ństwowe we Wrocławiu, Rep. 2, nr 22.  
Foto autor

Pieczęć księżnej śląskiej, pani Oławy i Niemczy, 
Mał gorzaty z Piastów opolskich, żony 

Ludwika III, przywieszona do jej dokumentu 
wy sta wionego we Wrocławiu wraz z synami 

Janem I i Henrykiem X w przedziale lat 
1441–1445, pomiędzy 9 marca a 1 kwietnia. 

Archiwum Państwo we we Wrocławiu, Rep. 2, 
nr 697. Foto autor

którzy przywiesili doń swoją pieczęć  45. Eksponuje ona napis: S. johis et Henric . do[mi]ni . 
lob[…?] – zob. zob. foto nr 3)46. Późniejsze, osobne pieczęcie tych książąt mają już tylko 
brzeską tytulaturę: [S?] hans . ducis . brigen na pieczęci Jana i S. henrici . ducis . brigen na 
pieczęci Henryka IX. Nie całkiem odpowiada to ich tytulaturze stosowanej w dokumen
cie z 15 czerwca 1445 r., do którego obie te pieczęcie przywieszono. Po typowym tytule 
książę Śląska następuje tu zwrot: herzoge und heren zum Brege zu Loben und zu Haynow  47. 
Brak wszakże Oławy. Znika ona także z intytulacji dokumentów Jadwigi, żony Jana. 
Najpew niej nie ma jej też na pieczęci księżnej, gdzie na znanym mi egzemplarzu udało 
się odczytać tylko S . Hedwigis . d . Herczogine . […]48. Tytuł oławski powrócił natomiast  

45 APWr., Rep. 3, nr 697, dokument datowany na 9 marca – 11 kwietnia 1441–1452 – tak ŻERELIK, R.: c. d., 
s. 76, poz. kat. 463. Datowanie to można zawęzić do lat 1441–1445, ponieważ przy dokumencie z 15 czerwca 
1445 r. obaj bracia przywiesili już swoje odrębne pieczęci, o czym w dalszej części niniejszego artykułu, zob. 
przyp. 47. Inna wspólna pieczęć Jana I i Henryka X – zob. APWr., Rep. 3, nr 401, dokument z 8 października 
1447 r. 
46 APWr., Rep. 3, nr 697. Dawniej sądziłem, że końcowa część tego napisu, trudno czytelna, może dotyczyć 
Oławy ([…] Ola[…]) (CZECHOWICZ, B.: Książęcy mecenat, s. 284), obecnie jednak uważam, że takie jego od
czytanie nie wchodzi w rachubę. Inna pieczęć obu książąt eksponuje napis w otoku: S. iohes . et . henrici – dom . 
[…]sin – zob. APWr., Rep. 3, nr 32, dokument z 9 maja 1446 r. (intytulacja: […] herren zum Brige […]); podob
nie – Rep. 3, nr 432, dokument z 22 maja 1449 r. (w dokumencie […] in Slezien herczoge herren zum Brege und 
rechte hoben zur Olaw […, pogr. B. C.]).
47 APWr., Rep. 3, nr 31.
48 Tamże, Rep. 3, nr 712, dokument z 1 czerwca 1451 r.; Rep. 3, nr 195, dokument z 13 czerwca 1454 r.; Rep. 3, 
nr 436, dokument z 23 lipca 1458 r.; Rep. 3, nr 386, dokument z 28 lutego 1458 r.; Rep. 3, nr 722, dokument 
z 29 marca 1465 r.; Rep. 3, nr 729, dokument z 17 września 1470 r. Księżna używała w tych dokumentach na 
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w dokumenta ch Fryderyka I, np. 4 sierpnia 
1477 r.: […] herre Zu Liegnitz, Goltberg und 
Olaw [pogr. B. C.]49; 26 lutego 1482 r.: Wir 
Friedrich von gotis gnaden Inn Slezien her-
czog und herre zu Legnicz, Brege, Nymptsch 
und Strele etc […, tu Oława niejako w do
myśle – uwaga B. C.])50. Znacznie skrom
niej wygląda to na pieczęci władcy: S. Fri-
derici . dei . gracia . ducis. Bregensi […] . 
et . Liegnicz51. Tytuł napieczętny miał cha
rakter bardziej oficjalny i zawierał element 
roszczeniowy (kwestia Brzegu, okresowo 
zastawianego głównie u książąt opolskich), 
zaś tytuł w dokumencie niejako precyzował 
faktyczny zakres władzy księcia jako pana 
na Legnicy, Złotoryi i Oławy. 

Reasumując można stwierdzić, że wy
dzielenie Księstwa Oławskiego sygnali
zowały juz tytuły Ludwika I. Tendencje 
tę utrwaliły podziały z 1400 r. dokonane 
między jego wnukami, a potem rządy Hen
ryka IX. Za „kropkę nad i” tego procesu 
uznać należy pojawienie się tytułu oław
skiego na pieczęci Ludwika III znanej z od
cisku z 1424 r. Na awans Oławy wpływ miał 
zapewne fakt zbudowania przez dziadka 

księcia, Ludwika I, zamku w tym mieście, dzięki czemu mogło być ono jedną z książęcych 
rezydencji. To zaś było chyba konsekwencją odzyskania miasta z okręgiem, zastawionego 
przez Bolesława III u króla czeskiego Jana. Nowy zamek budował prestiż księcia. Do idei 
tej nawiązał syn i następca Fryderyka I – Fryderyk II, który zainicjował rozbudowę oław
skiej rezydencji52. Niebawem, już w drugiej połowie XVI w., znów stała się ona siedzibą 
Księstwa Oławskiego z jego osobnym władcą. Brakuje nam wciąż potwierdzenia faktu 
istnienia Księstwa Oławskiego na dokumencie powstałym w królewskiej kancelarii, choć 
nasuwa się retoryczne pytanie, czy w dobie rozprzężenia władzy centralnej u schyłku rzą
dów Wacława IV akt taki jest tu niezbędny.

ogół tytulatury: Inn Slezienn Herzoginne unnd Fraw czu Lignitcz unnd czu goltberge (tak w 1465 r.), jedynie 
w 1454 r. […] herzoginne vom Brege, Goldberg und Haynaw.
49 APWr., Rep. 3: nr 567, dokument z 4 sierpnia 1477 r.
50 Tamże, Rep. 3: nr 677, dokument z 26 lutego 1482 r. (pieczęć uszkodzona).
51 Tamże, Rep. 3: nr 577, dok. 5 września 1475 r. (pieczęć uszkodzona); sygn. 403, dokument z 11 stycznia 
1476  r. (starty napis napieczętny); sygn. 280, dokument z 18 lipca 1477 r. ; sygn. 457, dokument z 22 wrześ nia 
1477 r. (pieczęć uszkodzona); sygn. 510a, dokument z 25 stycznia 1484 r. (pieczęć uszkodzona); sygn. 40, doku
ment z 20 maja 1482 r.; sygn. 42, dokument z 9 marca 1483 r.; sygn. 47, dokument z 23 lutego 1488 r. (pieczęć 
uszkodzona); sygn. 939, dokument z 6 czerwca 1478 r.; Rep. 9, nr 283, dokument z 25 stycznia 1480 r. (pieczęć 
uszkodzona).
52 CZECHOWICZ, B.: Książęcy mecenat, s. 218.

Pieczęć książąt śląskich, panów Lubina 
i Oławy (?), Jana I i Henryka X, synów 

Ludwika III i Małgorzaty, przywieszona do ich 
dokumentu wystawionego we Wrocławiu wraz 
z matką w przedziale lat 1441–1445, pomiędzy 
9 marca a 11 kwietnia. Archiwum Państwowe 

we Wrocławiu, Rep. 2, nr 697. Foto autor



9ČLÁNKY A STUDIE boGusŁaW CzeChoWiCz WOKóŁ POCZĄTKóW KSIĘSTWA OŁAWSKIEGO

Warto zaznaczyć, że przezorna polityka Ludwika I zapewniła jego potomkom niepo
dzielność całego, dramatycznie rozdrobnionego w pierwszej połowie XV w. legnicko

brzeskiego dziedzictwa Bolesława III. Ludwik I, jego syn oraz trzej czterej bratanko
wie (…hochgbornen Ludwig und Heinrych seyn son herczogen zum Brige, der erwirdig 
Wenczlab bischoff zu Lubus, hochgebornen Ruprecht Boleslaw und Heinrich techant zu 
Breslab gebruder herczogen zu Lignitz…) uzyskali 21 maja 1379 r. od suwerena, króla 
rzymskiego i czeskiego Wacława IV, potwierdzenie praw do wzajemnego dziedziczenia 
Legnicy i Brzegu wraz z przysługującymi im ziemiami i zamkami przez potomków Wa
cława I i Ludwika I (als gemein erben)53. Przywilej ten król potwierdził 6 stycznia 1383 r.54

Jak zatem wynika z powyższej analizy dokumentów, nie dają one wystarczających prze
słanek do mówienia o wyodrębnieniu się jakiegoś terytorium. Tytulatura książąt brzeskich 
i legnickich w okresie między połowami XIV i XV w., czyli w dobie silnego rozdrobnienia 
obu władztw, pojawiała się i okresowo zanikała dość dowolnie. Kwestie przyczyn takiego 
stanu rzeczy mogły by rozstrzygnąć szczegółowe badania nad kancelariami owych książąt. 
Tymczasem za istotną, poniekąd normotwórczą należy uznać decyzję księcia o wprowa
dzeniu jakiegoś tytułu na pieczęć. Skutkiem takiej decyzji jest permanentne eksponowa
nie jakiegoś stanu prawnopolitycznego (lub roszczeń do niego zgłaszanych) w dłuższym 
okresie czasu posługiwania się daną pieczęcią. Konkluzja powyższa dotyczy także wszel
kich monumentalnych ostentacji pozycji publicznoprawnej księcia, takich jak sepulkralia 
oraz malarskie i rzeźbiarskie dekoracje rezydencji czy patronackich świątyń, względnie 
dekoracje ksiąg. Książęta władający w pierwszej połowie XV w Oławą – potomkowie 
Henryka IX – nie byli jednak w stanie dorównać dokonaniom mecenasowskim Ludwika 
I oraz Ludwika II i żadnych takich dzieł po sobie nie pozostawili. Braki te zrekonsenso
wały późniejsze generacje, od Fryderyka I począwszy. Tym bardziej istotne są badania nad 
sfragistyką tych „małych książąt”, zwłaszcza że ich pieczęcie prezentują na ogół bardzo 
wysoki poziom artystyczny 55.

Dodajmy na zakończenie, ze przejrzany materiał pozwala dokonać drobnej korekty 
daty śmierci księcia Hneryka IX. Dotąd podawano, że zmarł on między 19 stycznia 1419 
a 5 kwietnia 1420 r.56 Tymczasem 17 lipca 1419 r. wystawcami dokumentu byli wspólnie 
trzej synowie Henryka IX – Rupert II, Wacław III i Ludwik III 57. Śmierć ich ojca nastąpiła 
zapewne krótko przed tą datą, gdyż nie mieli oni wówczas jeszcze wspólnej pieczęci, którą 
przywiesili do dokumentu z 19 kwietnia 1420 r.58 Najwyraźniej nie była jeszcze gotowa. 

53 GRÜNHAGEN, C. – MARKGRAF, H.: c. d., s. 345, nr 44; HAAS, A. (ed.): Archiv Koruny české, díl 5.: Katalog 
listin z let 1378–1437. Praha 1947 (Český zemský archiv. Katalogy, soupisy, registáře a rozbory jeho fondu, 1), 
s. 4, nr 5; s. 7, nr 9; zob. też s. 13, nr 18, s. 22–23, nr 29 i 30; CHMIELEWSKA, M. (ed.), Katalog dokumentów 
przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, 6: 1380–1391. Wrocław 1995, s. 38, poz. kat. 154 
i 155; PTAK, M.: c. d., s. 16.
54 GRÜNHAGEN, C. – MARKGRAF, H.: c. d., s. 346–348, nr 45 i 46; HAAS, A.: c. d., s. 22, nr 29. O okoliczno
ściach wystawienia tego aktu CZECHOWICZ, B.: Querendo episcopos : Ryczyńskie aspekty sporu o Wrocław 
u schyłku XIV wieku. In: GALWIACZEK, T. (ed.): 800 lat historii Oławy : Studia i materiały z konferencji nauko-
wej zorganizowanej w Oławie 12–13 marca 2009 r. Wrocław 2010, s. 17–28.
55 Szerzej na ten temat CZECHOWICZ, B.: Książęcy mecenat, s. 164–291, o sfragistyce – s. 279–286.
56 JASIŃSKI, K.: Rodowód Piastów śląskich, t. 1: Piastowie wrocławscy i legnickobrzescy. Wrocław 1973, 
s. 203; KSYKGĄSIOROWSKA, P.: c. d., s. 468 podała błędnie 9 stycznia 1419 r.
57 Zob. przyp. 32.
58 APWr., Rep. 3, nr 353, z napisem otokowym: Reuperti . Wenceslai . Lodowi[ci?] . Haynaw . lobinens [nim?…].
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ČLÁnKy a studieOmawiany materiał dyplomatyczny i sfragistyczny pozwala dość szczegółowo wniknąć 
w podziały dwóch połączonych prawem do wzajemnego dziedziczenia księstw śląskich – 
Legnickiego i Brzeskiego – w dobie, gdy proces ten osiągnął swoje apogeum. Powstawały 
wówczas miniaturowe i efemeryczne księstwa odpowiadające często okręgom miejskim 
(sądowym) – weichbildom – i istniejące niekiedy jedną generację. Proces ten, znany także 
z Górnego Śląska oraz Opawszczyzny, prawdopodobnie rządził się jakimiś regułami. 
Ich wychwycenie i precyzyjniejsze opisanie musi pozostać zadaniem na dalsze badania, 
które – miejmy nadzieję – bardziej śmiało wkroczą w jakże wciąż zaniedbywany – szcze
gólnie w odniesieniu do Dolnego Śląska – wiek XV.

Zusammenfassung

Über die Anfänge des Fürstentums Ohlau  
Bogusław Czechowicz

In der vorliegenden Untersuchung setzt man sich mit der Kritik des bisherigen Forschungsstandes 
auseinander, in dessen Rahmen die politischen Geschichte Schlesiens im 15. Jahrhundert kaum be-
rücksichtigt werden. Ein bescheidenes Ziel dieses Aufsatzes ist die Klärung des Entstehungsdatums 
von Fürstentum Ohlau. Man basierte auf der Analyse der in den Urkunden sowie auf den Siegeln ge-
brauchten Titulatur. Ausgewertet wurden vor allem diejenigen Quellen, die sich in den Beständen des 
Staatsarchivs von Breslau befinden. 

Das Fürstentum Ohlau entstand im Zuge der seit dem Ende des 14. Jh.s schnell fortschreitenden Tei-
lung der „großen“ Herzogtümer Liegnitz und Brieg. Entstanden sind folgende „kleine“ Fürstentümer: 
Kreuzburg, Pitschen, Nimptsch, Strehlen, Haynau und Ohlau. Der Ohlauer Titel kam episodisch im 
14. Jh. (z. B. in den Jahren 1392, 1395 oder 1400) vor, wird aber eine Zeitlang nicht gebraucht. Etwa 
im Jahre 1403 trat der Herzog Heinrich IX noch als „Wir Heinrich von gottis gnaden herczog von 
Brig e her zu loby und erbhling zu legnitz […]“ auf. 1417 erschien die Titulatur: „Wir Heinrich von go-
tis gnade in Schlesien herczog herr zu lobin und zur olaw“. Den Prozess der Stabilisierung des Ohlau-
er Fürstentitels war mit dem Erscheinen auf dem Siegel Ludwig III. in der Inschriftsform: „s. ludwici . 
ducis – olawien .e . nympcz“ zu Ende. Bald darauf (zwischen 1441–1452) gebrauchte ihn auf ihrem 
Siegel die Witwe Ludwigs, Margarete, schließlich auch ihre Söhne Johann I. und Heinrich X. Was 
weiterhin fehlt, ist die schriftliche Bestätigung der Existenz des Fürstentums Ohlau, die in der Kö-
niglichen Kanzlei verfasst wurde. Man muss sich aber überhaupt Fragen, ob im Zeitalter der Schwä-
chung der zentralen Macht eine solche Verbriefung zwingend entstehen musste.

Der analysierte Korpus erlaubt m. E. ebenfalls die Präzisierung des Sterbedatums Heinrich IX. Bis-
lang nahm man an, dass er zwischen dem 19. Januar 1419 und dem 5. April 1420 verstorben ist. Da 
als Aussteller der Urkunde vom 17. Juli 1419 seine drei Söhne gelten – Rupert II, Wenceslaus III und 
Ludwig III, dürfte man dementsprechend das Todesdatum ihres Vaters wahrscheinlich vor diesem Da-
tum voraussetzen. Zu diesem Zeitpunkt gebrauchten sie noch nicht das gemeinsame Siegel, das an die 
Urkunde vom 19. April 1420 angehängt ist, da dieses vermutlich zu diesem Datum noch nicht fertig 
war.


