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W KWESTII POCZĄTKÓW ZAKONU JOANNITÓW NA ŚLĄSKU
Działalność zakonów rycerskich w średniowieczu na ziemiach pol
skich, w tym również na Sląsku, nie doczekała się jak dotąd ani caloś
ciowc>j syntezy, ani też wystarczająco pogłębionych analiz 1• W rzędzie
tych ostatnich brak między innymi przyczynków dostatecznie naświetla
jących pojawienie się tego zakonu w poszczególnych częściach ziem pol
skich. Uwagę tę odnieść należy zwłaszcza do Sląska i Pomorza, gdzie za
kony rycerskie rozwinęły wcale ożywioną działalność jeszcze przed przy
byciem do Ziemi Chełmińskiej Krzyżaków 2. Otwiera to przed polskimi
historykami pole do w pewnej mierze pionierskich dociekań. W związku
z planem takich b:i.dań pozostaje niniejsza wypowiedź, chociaż cel, który
sobie tutaj stawiam, jest nierównie skromniejszy - sprowadza się do
zwrócenia uwagi na problem początków Zakonu Szpitalników Jerozo
limskich $w ..Jana w kręgu śląskim.
Nim przejdę do szczegółowych rozważań w tej kwestii, pragnę wstęp
nie zwrócić uwagę na bynajmniej nieprzypadkową zbieżność chronolo
giczną takich fundacji joannickich na obszarach dzisiejszej Polski, jak
ok. 1183 r. komendy w Kłodzku i Grobnikach koło Głubczyc, dalej oko
ło 1189 r. komendy w Bardzie nad Nysą Kłodzką i Tyńcu nad Ślęzq
(Wielki Tyniec). Zagadnienie, czy były to zjawiska pozostające w okreś
lonym związku ze sobą oraz czy mają one określone odniesienie do anaJ Zob. szkic A. Ma J e ck ie g o, Klasztory i zakonu w obrębie wieków śred
·nich (wyd. 2) (Z dziejów i literatury, Lwów-Petersburg 1896, s. 276--360), oraz
A. G <l si or owski, Joannici na ziemiach scowiańskich (Słownik starożytności slo
wiaóskich, t. II, Wrocław 1964, s. 338, dalej: SSS). O �tanie posiadania zakonów
rycerskich na średniowiecznym Śląsku do polowy XIII w. zob. W. Kort a, Rozwój
wielkiej własności feudalnej na Śląsku do polowy XIII wieku. Wrocław 1964,
s. 84-86.
2 Por. dla Śląska uwagi L. Lerch cg o, Die territoriale Entwicklung der schle
sischen .Tohanniterkommenden Gross-Tinz, Beilau, Lossen und Alt-Z.iilz bis z. J. 1333,
Wrocław 1912; także A. Rit s chny, F. J. Ha us s le r, Geschiclttc cler Malteser
-Ritters-Ordens-Kommende St. Johann in Sch!esien. Opawa 1931; K. Dol i, Zakon
joannitów na SLqsku do po!. XIV w. (Studia Teologiczno-Historyczne Sląska Opol
skiego, 1973, nr 3, s. 43-86). O joannitach na Pomorzu zob. H. Ho o g c w cg.
Stifter und Klaster der Provinz Pommern, t. II, Szczecin 1925, s. 869-904; dalej wg
mdeksu.
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iogicznych nadań na zkmiach polskich poza Śląskiem, jak fundacja
\'lieszka Starego z 1187 r. w Poznaniu, komendy: zachodniopomorska
w Stargardzie nad lną (ok. 1182), Sławno, Starogard nad Wierzycą i Lu
biszcw (przed l Hl8), staje się przeto wdzięcznym polem dociekm'i. '1.
Hozprze:strzenianiu siG joannitóv.r na ziemiach polskich patrono\\',da
.
\\ o\,:ym okre�ic magistratura prowinc ji czeskiej w Prndze, obc_imu',1ccj w.-l\n:zas poz:1 Czech,:mi i :\Io1·awarni ziemie polskie wraz Z(· Sią
skicm i Pomorzl'm, a nawet Brandl'nburgię -I_ Z Czech więc jako pro
wincji wyjściowej postępowało rozprzestrzenianie sie; zakonu w kivrun
ku pr'11nocnym. Odst�pslw0m od ll>j zasady jest niewątpliwie fundacja
lk11ryka Sandomierskiego w Zagościu nad Nidą", jak i być może ko
rn�::1dy na terytoriach Brandenburgii (j.
P,mioważ ośrodkiem rozprowadzającym przedstawicieli za'..onu
\V kierunku Śląska był „Wielki Przeorat'' w Pradtc, kilka uwag :nai.:ży
si<; inicj,.1tywom monarchii cz.eskicj, wspierającej akcję joannitów w l�u
ropic Srodkowej. Nic b::z znaczenia był tu fakt z.ctknięcia się ,vladcy
CZ\!skiego, Wladyslaw,t II (jako król: Władysław I), uczestnika II krucja
ty, :� rcurganizatorcm bractwa szpitalnego św. Jana Jerozolimskiego,
R,1,imundem du Puy, ktu�·y wprowadzi\ władcę czeskiego do braci w
konnej 7. Po powrocie z -,,;ypruwy krzyżowej Wiadys!aw osadził joanni
tów n" praskiej :.'11akj Stranic, a v,lkl'tJtce potem (1156) wystawi! dla
nich pierwszy przywilej'.
D1.i,;ki nadaniom w okolicach snm,'J Urngi ornz w sqsi0dztwie Znuj11:1
\\' KromiC'l':·ż.u n:1 :\'!o,·nwac:!� czescy joannici stali siq już w latach
>:,1 ternut _ioa!::: t�·n,: !·\�.-:�:"�,:!·: ..�kic;1 zob ....·tudiu1n A.. G <1 ...:.. �or o\'; ski cg o. :\·uj
�"iiUr,.; .:c cloku�ne1?r.y pu:n<: ·1.\.\-l,·�!(J <�o�n:t .i:>(i1':H.l!óL· (.Studia żródłoznav:czc. c,,?�11nc11talifJne�. nr 3-9. !%:; ... :Ht.H„ bm rowr.ivi. �lai·sza J:t<:raturn). Poczr,tki fundacji 11n
;1,1J;·,-kid1 zob. II n o g ('we g, op. c:il., s. ( -Ji''.I ,1.; por. także zasach1:1 opini<; G. L,llrn
dy: .,.Joa1,!1ici pcrn1orscy \·::,,,vcclzili si:; z h�iliwatów morawskich, co pozwala J1<1lll
!;;czyć j1.: '-" jcckn c.:iqg z ko,r,t'11dą jou1111ito\\· w Zagościli", [\\·:] lli:;torifl l'omor:::a,
t. r. c;:. l. Pozna;'! 196!), s. :l07.
1 G. Lab u cl a, !�im b!J! Racibor. rioiJrc,d.:.il!J jororni1ri11; slcw:ie1iskicl1? (Frag
lll·:nty ciziejów Slowia11s;;czyrny zachodnie�. t. III, P.:,zna1i 1975, s. 287, przyp. G�).
5 Była ona nast<;p�twt:m jer"zolim,kicj pklgn:ymki Henryka sandomierskiego
z 115-! r.; zob. Rocznik 'l'rn�ki \MPH, t. ll, s. 833): Hcnricus dux :;anclomiricnsis ivit
ll'rusakm. Istc funclavit ccc:lesinm in Sagosce, quam contulit hospitali Crac.:ovicn
si". Por. nii.cj przyp. 46. S. Smolka, uważaj,1c za pierwotny zapis Rocznika ltt/Ji?'t
skic:ao, rnÓ\\·iący jedy11il'. :i.c w 1 l:i4 r. Henryk udał się do Jerozolimy. doszedł do
blc;dnc)-!o przeświaclc7.c:nia. jakoby osacl,cnit· joannitów w Zago�ci poprzedziło jcro
zolim,;k,t piclgrzymkr, ksi�(:i<! sanclomicrskicgo; zob. S. Smolka, ;,neszko Stary
i jeao tciel-:, Warszawa 1881 (reed. 1959), s. 2i8.
0 J. PI lu g k - Hari tun g Die llnfange des Johanniter-Ordens in Deutscltlancl
,
besonclers in der Mark Brandenburg und in Mecklenburg, Berlin 1899, :;. 4t:i
(w Z\vią zku z nadaniami Albrechta Niedźwiedzia}.
1 V . N o v ot n y, Ceske clejiny, t. I, cz. 2: od Bretislava I. do Pre mysia I.,
Praha 1913, s. 980.
8 J. Erb en Regesta I3ohemiae, t. I Pra gae 1842 nr 390.
,
,
,
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Pocz,itki zakonu joani�itów na S!qsku
"zcśćdzicsiątych XII w. liczącym się, gdy idzie o sbn posiadania, zgro
madzeniem zakonnym. Ten zakonny stan posiadania wzbogctcily jeszcze:
przywilej Władysława I z 11 (jfJ r. ,; oraz jego syna i na!:ilępcy, księcia
Fryderyka, z 1183 r. 111 Do joannitów przechodzi poprzez wyznaczeni(>
komend w Ujściu nad Lab,1 (Usti n. Labem), Litomicrzycach, Kralovi
nch i Decinie główny "zlak czeskiego Po)abia, n,1dania zaś w rejonie
:-;uctdóv.·, zaznacz::ijące �ie; wyraźnie \V dokumencie z 118:ł r., przt'sunęły
i(;h k�t gnrnicom Sląska. Wówczas to joannici pojawiają się na czc:-.kich
peryferiach - w ziemi kłodzkiej 11, przynależącej pm1stwov,:o do królcst
\\"a Przemyślidów, kościclnic do diecezji praskiej, a geograficznie br;d,1cej częścią składową Sląska, oraz w po!ożonej na pograniczu ::\foraw
i Polski ziemi opawskiej 1\ należącej mimo czcskil'.i przynależności p::i.ń
stwowcj do pobkiej prowincji kościelnej - diecezji wrocławskiej. Obcc
nośi: joannitów v, samym Kłodzku oraz w Grobnik;1e:h nad Psiną (kolo
G !ubczyc) w ziemi op::i.wski('j znajduje v.:laśni(• pot wie rdzenie w doku
mencie księcia Fryderyka z tegoż roku .:i_
1.V 1189 r. biskup wrocławski Zyroslaw II po uzyskaniu aprobaty
kapituiy wroc:awskiej nadaje joannitom kości<"i! pod wezwaniem l\P:\fa
rii ,v Bardzie ;.:_ Nadanie to rozszerza o dziesięciny z n:,sh;pując:ych wsi:
l:lardo, Przyłęk, Dzbanr"l\V, Slużc·j(>w 15. Przyłęk, ))zb:miJw i SlużL,jów,
:� kh"irych w myśl nacbnia żyroslawa czerpać rnit'li d1.icsięciny joannici,
osadzeni przy kościele NP:"vlarii w Bardzie. s� mit·jscowościarni położo
nymi nieopodal Barda, w:�dlui. Nysy Klodzkic_i. Wystqpu_jący zatem od
1189 r. w Bardzie joannici byliby filią joanniil'iw z Kłodzka.
Dokument /,yrosh,wa pot\vicrdzający o·.v,· n,:dani.:, z:nviera clrnr,)i,te
:y:--tyl·1.ny ,.aneks··, st,mowiqcy zntwictdwni,, d,.i,·si,;ciu nadanych z:1ko
nowi przy konsekrac_:i kościolc1 w Wielkim Tyócu ;,;_ Wyliczeniem obję 
to następuJąc2 \1:si(·: Tynilic (\Vidki), Piiawct, Gości� l,nva ('?), 1Hodoszu
wicc (nad Nysą?), Iglinic:1 (Glinicz). l\.liejsc:owości te da si ę w większoś
ci Iok,llizować na południowy z,1chód od Wielkiego Tyńca. Ta osh,tnia
zaś miejscowość, o zn-.1czcniu kluczowym dla rozwoju terytorialnego za9 Co<lex dipiomatie11., et epi�tc,/nri., Regni l30/wmir1t', cd. G. Friedrich, t. I:
805-1197, Pragae 1904-1907, Pr 246. s. 216-218 (clalcj: CDBJ.
10 Tamże, nr 402, s. -117--121 (przez wydawcG u:many za ;·;1!,yfikat z XIII w.).
11 Tamże. nr 402, s. -ll!J: ..Conf:rmo etiar:1 ccclcsiam in hcmore bcate :\{;ldc
cledicotam et omrja ad ipsam spectantia, ligneam etiam cccle,iam. quam consLu:,;it
Bohuse barbatu�, benefie:io castr i in Claclesche llonoratus"; por. F. S a u er ma n 11.
Ceselticltte rler n--:alteserkommcnde Glatz (ll83-162i), cz. I, V0n der Gr(indung IJis
zur Hus;;;itcnzcit, Kłodzko 1909, s. 20-26.
12 Zob. n i t s chn y, H �tuss 1 c r op. cit., s. 8 1m.
,
1'1 CDB nr 402 s. 419 11.:
,
,,Confirmo preterca Hrobcniky super fluvium, qui
,
dicitur Pzina, cum suis attinc:iciis ex una parte Hlubcnice".
14 Kodeks dypiomatyczny Sląska, wyd. K. Maleczyi'1:;ki, t. I,_ Wrocław
1956,
nr 67, s. 152-155 (dalej: KD$).
is Tamże, s. 154.
ie Tamże, s. 155.
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konu na obszarach podległych Piastom śląskim, położona jest w sąsiedz
twie Jordanowa Sląskiego.
Wspomniany aneks pozostaje w zgodzie z treścią wcześniejszego dyp
lomu tegoż Żyrosława, w którym biskup wrocławski nadaje joannitom
dziesięciny z Młodoszowic nad Nysą i Glinicy, wiosek zamienionych
z proboszczem Janem, synem dziekana wrocławskiego Benika 17• Zre
zygnowali oni, o czym wiemy ze wspomnianego aneksu, z dziesięcin
w miejscowości Wilków (koło Namysłowa), chociaż w 1?.03 r. miejsco
wość ta występuje ponownie w posiadaniu joannitów 1�.
W dyplomie wystawionym przez Zyrosława przed 1189 r. wymie
nione są również: Tyniec (Tyńczyk?), Gościsława i Piława, odstąpione
za zgodą kapituły wrocławskiej przy okazji konsekracji kościoła w Tyń
cu Wielkim. Oba te dyplomy wystawione przez biskupa Żyrosława wska
zują na etapy rozprzestrzeniania się joannitów na Sląsku pod koniec
XII w. Etapami tymi były zatem: położone nad Nysą Kłodzką Bardo
i Wielki Tyniec, miejscowość nieopodal Jordanowa. Przybycie joanni
tów na te tereny łączyć należy z inicjatywami zakonnego ośrodka
w Kłodzku, a w pewnej mierze innych ośrodków zakonu w Czechach.
W związku z tym otwarta pozostaje sprawa powiązań pomiędzy Wiel
kim Tyńcem a komandorią w Tyńcu nad Łabą. Ubiegając szczegółO\v
szą argumentację można założyć, że Tyniec koło Jordanowa był w po
czątkowym okresie swojego istnienia filią czeskiego Ty11ca znad Łaby.
Zastanawiające jest ekspandowanie czeskich joannitów ku ziemiom
śląska w schyłkowym okresie XII w. kh aktywności tutaj sprzyjał, jak
widać, biskup diecezji wrocławskiej, Żyrosław II. Mimo że jak dotąd
nie udało się usta lic pochodzenia ani osobistych powiązań Żyrosława II,
to z całej jego działalności wynika, że sprzyjał on zewnętrznym wpły
wom kościelnym, w tym także idącym z Czech 19• Wpływom tym nic
przeciwstawiał się również książę wrocławski Bolesław I Wysoki. Po
joannitach podobnie jak i po pozostałych sprawnie funkcjonujących or
ganizacjach kościelnych mógł się spodziewać pogłębienia tzw. chrystia
nizacji wewnętrznej Dolnego śląskn, która w owym czasie prowadziła
do utrwalenia zarówno pozycji kościoła, jak i panującego księcia �0• Im
puls do całej tej akcji wyszedł jednak zapewne ze strony panujących
czeskich, którzy w działalności uzależnionych od siebie instytucji kościel
nych widzieli jeden z ważkich instrumentów penetracji na obcym poli
tycznie terenie.
11 Tamże, nr 66. �- 150-152.
18 Tamże. nr 67, s. 155; por. p rzyp . 25
sten zur sch[esischen Geschichte, wyd. C.
1868-1930, nr 87 ( dalej: Reg.).
19 M. Ce t w i 11 s ki Z11 roslaw II (SSS,
,
io Istota tzw. kolonizacji ,vewnętrznej
i jego czasy, Warszawa 1975, s. 163-181.

do s. 155 (U\vaga wydawcy); por. Rege
Grlinhagen, nr XXIX , XXX, Wrocław
t. VII, Wrocław 1982, s. 276 n.).
zob. B. Zientara, Henryk Brodaty
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Kolejna fundacja joannicka na Śląsku, tym razem związana ze Strze
gomiem, była już raczej przejawem inicjatywy możnych polskich. Jej
celem było być może zdystansowanie inicjatyw idących z zewnątrz, spo
za roibitej politycznie Polski. Idzie tu konkretnie o darowiznę komesa
Imbrama, kasztelana Ryczyny, z kościoła w Strzcgomiu wraz z uposa
żeniem 21. Karol Maleczyński, a przed nim Albert Schade, nadanie to da
towali umownie na lata 1202-1203 22. Podobnie jak oni pozostaje za
termin ad quem tego aktu przyjąć ogólnie rok 1203, w którym to na
stąpiło zatwierdzenie darowizny komesa Imbrama na rzecz joannitów
z kościoła w Strzegomiu przez Henryka Brodatego 23• W drugiej kolej
ności darowiznę Imbrama odnoszącą się do Strzegomia zatwierdził po
23 III 1203 r. biskup wrocławski Cyprian, co miało miejsce jeszcze
w tymże roku 1203, przy czym zatwierdzenie ze strony Cypriana uwzg
lędniało wcześniejszą konfirmację Henryka Brodatego 2�. Chcąc zatem
osiągnąć pewien pogląd na darowiznę Imbrama należy brać również pod
uwagę akty konfirmacyjne księcia Henryka Brodatego i biskupa wroc
ławskiego Cypriana.
Ponieważ dyplom Imbrama pozbawiony jest datacji, należy określić
przybliżony czas jego wystawienia. Nie jest to rzeczą niemożliwą, jako
że listę świadków dokumentu Imbrama otwiera Henryk Brodaty już
jako władca Śląska. Z aktualnych ustaleń Kazimierza Jasińskiego wy
nika, że książę Henryk I samodzielne rządy na Śląsku objął w momen
cie zejścia ojca, Bolesława I Wysokiego, a więc w dniu 8 XII 1201 r. 25
Toteż datę tę należy przyjąć dla dokumentu Imbrama za termin post
quem. Darowizna Imbrama nastąpiła zatem po 8 XII 1201 a przed upły
wem 1203 r.
Dokument Jmbrama mówi ogólnie o nadaniu joannitom w wieczyste
2, KDś, t. I, nr 89, s. 211-213; por. korraboracja, tamże .. s. 212: ,,Noturn ergo
fiat presentibus et sciant posteri quod ego Hemerammus comitis Gneuomiri filius
contuli fratribus hospitalis sancti Johannis ecclesiam de Zregom cum suis atti
nentiis iure perpetua possidendam".
22 Zob. A. Sc ha de, Geschichte cler ritterlichen Johanniterkirche und Com
thurei Striegau, und ihrer der Nebenkirchen claselbst, Wrocław 1864, s. 13; K. iVIa
leczyński w: KDS, t. I, s. 211 (oznaczenie datacji nad regestem dokumentu: ,,12021203, przed grudniem 1203").
2s KDś t. I, nr 99, s. 236 n.:
,
,,Ego Henricus dei et beati Iohannis gratia Zlcsie
dux notum facio presentibus et futuris, quod nobilis meus comes Hemrammvs
tunc castellanus de Rechen ecclesiam beati Petri de Ztregom me consenticnte et
licentiam dante hospitalariis beati Iohannis de Iherusalem donavit cum omnibus
suis pertinentiis perpetua iure dominii possidendam".
24 Tamże, nr 100, s. 237-239, zwłaszcza s. 238: ,,Eapropter ego Ciprianus ... do
nationem, quam comes Hemerarnmus filius comitis Gneuomeri tunc castellanus de
Rechen sancti Iohannis hospitali Ierosolimitano, domino Henrrico Zlesie duce con
sentiente et licenciam dante".
25 K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. t. I: Piastowie wrocławscy i leg
nicko-brzescy, Wrocław 1973, s. 45.
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władanie kościoła V'1 Strzcgomiu „cum suis attinentiis" 2\ gdy tymcza
sem dokument zatwierdzający biskupa Cypriana uściśla zakres owej do
nacji, orzekając, że joannitom przynależą ze Strzegomia: kościół św.
Piotra wraz z wszystkimi przynależnościami i wraz z wioską, która zwie
sic;: Lusina� •. Zaraz dalej Cyprian przypomina, że dziesięciny z owej wsi
nad,;l za zgodą kapituły wrocławskiej kościołowi strzegomskiemu przy
okazji konsekracji biskup Walter 2 8, przy czym ma tu on na myśli Wal
tera z Malonne, biskupa wrocławskiego w latach 1149-1169 29• Nie
stwierdza się tam wszakże, ażeby dziesięciny owe Walter nadał zakono
\Vi (joannitom). Sprawą otwartą pozostaje natomiast ewentualny zwią
zek pierwotnego nadania dziesięcin kościołowi w Strzegomiu przez Wal
tera z możliwymi koncesjami na rzecz joannitów. Sam dokument Cyp
riana zagadnienia tego jeszcze nie rozstrzyga, toteż za niesłuszne uznać
trzeba zamieszczenie w regeście powyższego dyplomu w Kodeksie dyp
lomatycznym Slqska frazy orzekającej iatwierdzenie przez Cypriana
dziesięcin nadanych jakoby joannitom przez Waltera z Malonne 30.
Punctum saliens wszelkiej dyskusji nad początkami zakonu w Strze
gomiu pozostać musi dyplom komesa Imbrama w kontekście możliwie
pełnej krytyki wewnętrznej. Jest to dokument w pełni autentyczny. Je
go autentyczności nie mogą podważyć w gruncie rzeczy drugorzędne
zastrzeżenia star�zego badacza niemieckiego, F. Schillinga :n. Autentycz
ność tę w całe� rozciągłości potwierdzają dokumenty zatwierdzające do
nację księcia śląskiego Henryka i biskupa wrocławskiego Cypriana.
Wreszcie treść w nich zawarta znalazła dodatkowe potwierdzenie
w dwóch bullach papieskich, z których jedną wystawiła kancelaria In
nocentego III 5 XI 1205 r. 32, drugą pod datą 8 X 1243 r. kancelaria In
nocentego IV 33. Potwierdzenia te, będące ważkim argumentem na rzecz
wiarygodności dokumentu samego Imbrama, nie mogą same przez się
rzucić bliższego światła na okoliczności towarzyszące uczynionemu prze
zeń nadaniu dla joannitów, związanemu ze Strzegomiem. Należy tu
przyjąć jedynie, że tak skrupulatne potraktowanie aktu jednej, w isto
cie rzeczy skromnej darowizny, którą zainteresowano nawet kancelarię
2e KDŚ, t. I, nr 89, s. 212.
Tamże, nr 100, s. 238 n.: ,,Est autem donatio hec: ecclesia beati Petri tle
Ztregon cum suis omnibus pertinentiis et cum villa, que dicitur Lussina".
is Tamże, s. 239: ,,Et hec sunt nomina villarum quarum decimas preclecessor
meus bone memorie WaHterus in consecratione huius ecclesie consilio sirnul et
consensu maiorum personarum chori Vratizlaujensis contulit et sub anathemate
posuit".
21, A. Wędzki, Waiter (SSS, t. VI; s. 303).
so K. Maleczyński w: KDŚ, t. I, s. 211; por. wyżej przyp. 22.
1
Ursprung und Yriihzeit des Deutschturns in Schiesien u.nd
� F. Sc hi 11 i n g,
2;

im Land Lebu.s, Leipzig 1938, nr 730, 993, 1076, 1474, 2694.
a2
33

Reg., nr 221.
Tamże, nr 712.
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papieską, przemawiać może w pierwszej kolejności na rzecz świetnej
organizacji pracy kancelaryjnej czeskiej prowincji zakonu. Nasuwa się
tutaj analogia z Krzyżakami 34, których sprawna kancelaria różnymi nie
jednokrotnie kanałami rejestrowała temu podobne nadania. W naszym
wypadku nie jest to wszakże wyjaśnienie w pełni zadowalające. Rejestru
jemy bowiem aż dwa prawie równoczesne zatwierdzenia ze strony tz\V.
czynników miejscowych i dwukrotne tego rodzaju zabiegi na szczeblu
Kurii Rzymskiej, przy czym w wypadku papieskiego konsensu w prze
ciągu niemal czterdziestu lat (1205 i 1243). Można przeto założyć, nie
wdając się na razie w szczegółowszą argumentację, że sam akt daro
wizny Imbrama oraz jego następstwa musiały posiadać wątek sporny.
Zasygnalizowany aspekt może mieć pewne znaczenie już w samym pro
cesie roztrząsania wątku zasadniczego, którym będzie próba datowania
pierwszych związków joannitów ze Strzegomiem oraz ich tła. Zakładam,
że samo nadanie Imbrama musiało nastąpić w przybliżeniu około grud
nia 1201 r. i mogło mieć miejsce zarówno na krótko przed tym termi
nem, jak i niedługo po nim. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak,
że uczyniono je przed grudniem 1201 r. w końcowym okresie książę
cych rządów Bolesława I Wysokiego. Pisemny akt Imbrama, przykład
kanc�laryjnego stylu joannitów�", poprzedzić musiało ustne nadanie jo
annitom na wiecu, a przynajmniej w obecności osób drugich, praw włas
ności z tytułu uposażenia kościoła parafialnego w Strzegomiu, który
w tymże czasie musiał zaliczać się do kategorii tzw. kościołów prywat
nych 36. Zapewne sami zainteresowani, tj. joannici, zwrócili się o za
twierdzenie do miejscowych czynników kościelno-politycznych. Biskup

Cyprian, niemiecki premonstratens z Żeliwa

37

,

wystawił prawdopodob

nie pierwszy swoje imprimatur. Po włodarzu diecezji, a może równo
cześnie z nim, to samo uczynił książę Henryk I Brodaty, mający głos
nadań w granicach księstwa z tytułu ius militare :i8•
w sprawie wszelkich
'
84

Por. szkice o kancelarii kl'zyżackiej w: M. Per 1 bach, Preussisch-potnische

Swdien, t. I-II, Halle 1886.

Ma 1 e czyń ski, Wpływy obce na dokument polski w XII w. (Studia
35 K.
nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 99 ).
86 E. Mich a e 1, Die schlesische Kirche und ihre Patronat im Mittelalter unter
pol.mscher Recht, Gi::irlitz 1926, s. 65. Słusznie zauważa J. Mularczyk, że dokumenty
związane z nadaniem strzegomskim mówią o udzieleniu prawa własności. nie zaś
p atronatu, i to wbrew mistyfikacji dokumentu Innocentego III z 1205 r.; zob. J. Mu
l arc z y k, Ze studiów nad prawem patronatu na Ślqsku w wiekach średnich {So
bótka, 1977, nr 2, s. 137 n.); dokument pap ieski KDŚ, t. II: 1205-1220, wyd. K. Ma
Jcczyi1ski i A. Skowrońska, Wrocław 1959. nr 121, s. 4-6.
37 O jego wpływach na dworze Wysokiego zob. B. Zientara Boleslau: Wy
,
soki - tułacz, repatriant, malkontent (Przegląd Hist., 62, 1971, nr 1, s. 394, przyp.
140); te n że, Henryk Brodaty ... , s. 103.
28 N
owe ustalenia odnośnie do cowmetudo militarc przynosi K. Buc z ck, Pra
wo rycerskie i powstanie stanu szlacheckiego w Polsce (Przegląd Hist., 69, 1978,
nr 1, s. 27 n.).
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Nie ulega wątpliwości, że: Henryk obejmując rzridy z miejsca przystąpił
do uporządkowania zanarchizowanych stosunków własności feudalnej
\\- s,vojej dzielnicy. Wszystko to wiąże nas w przybliżeniu z okresem
około 1201 r. jako rzeczywistym terminem darowizny Imbrama. Czy
jednak okres ten jest równoczesny z przybyciem joannitów do Strze
gomia? Tadeusz Silnicki był skłonny wiązać pojawienie się joannitów
w Strzcgomiu z nadaniami ze strony biskupa Żyrosława Il na rzecz
V\!iclkiego Tyr1ca, o których była mowa wyżej :m_ Stanowiska obranego
przez tego badacza nie potwierdza jednak dokument zasadniczy, a mia
nowicie dyplom Cypriana, zatwierdzający serię nadań Żyrosława, brak
w nim bowiem jakiejkohviek wzmianki o Strzegomiu. Można by więc
przyjąć, że w Strzcgomiu joannici pojawili się dopiero około 1201 r.,
który, jak wiemy, stano\vi przybliżony termin daro,vizny Imbrama.
Pozostaje już tylko zapytać, czy akt Imbrama był dziełem czystego
przypadku, czy też wiązał się w jakiś sposób ze środowiskiem, tradycja
mi rodzinnymi itp. komesa Ryczyny � 0. \Viadomo, że Imbram był synem
Gniew·omira. również komesa. Podsumowując.: dotychczasową dyskusję
na temat tej postaci, Ivl. Cehvi11ski dowiódł tożsamości Gniewomira, oj
ca Imbn1ma, z Janem Gniewomirem, właścicielem podkrakowskich Ru
daw ·li. Tenże Jan Gniewomir, feudał liczący się przede wszystkim
w środowisku małopolskim, zapisał się jako dobroczyńca jędrzejowskich
cystersów i miechowskich bożogrobców ·12• Ze Śląskiem łączyły go po
siadłości w okolicach Strzegomia, a zwłaszcza Pożarzysko, 7.. którego wy
wodził sic; jegu OJciec Ilik ,l:i, a po części i on sam. Jest bardzo prawdo
podobne, że Jan Gniewomir towarzyszył Jaksie z Miechowa, innemu
małopolskiemu możnowładcy, w wyprawie do Ziemi Świętej, której
okres źródła polskie datują na 1162 r. 11 Nastc;pstwem tej wyprawy było
osadzenie w I\1iechov,.:ie kanoników regularnych Grobu Chrystusowego
3o T.
S 1 1 11 1 ck i, D.:::ieje i ll,trój kości o/a kcd oliekiego na Śląsku do koi.CG
tciek1i XIV, Warąawa 1953. ;;_ 122 - z powołaniem siG na Rege.ty śląskie (wyd.
cyi.l. ,�r 37: w związku z nadaniami dla Wielkiego Tyr'lca; w zwi,1zku z nadaniem
kościoła w Bardzil'. tamże. nr 55 (u Silnickiego: .,ze ,vzgll;du na kościół \V W,1l'
cie". op. cit., �- 122, przyp. 2).
4D O Im bramie w 5rodowisku śląskim zob. l\I. C c t w i 11 ski, Rycerstu.:o śląskie
do ko1i<:a XIII ff. Bwgrnmy i rodowody, Wrocław 1!)82, nr :�27. s. 122 n., tablica 8;
Ilikowicc (Strz!:gomic).
·ll lVI. C c t w i 11 ski. Ze stwliów nad Strzevomiami (Acta Universitatis Vrati
slavicnsis. nr 226. Historia XXVI. Wrocłav,1 1974, s. Ul-22).
·12
Zob. W. Sc m ko w i cz, Nieznane nadania 1w rzecz opactwa jąclrzejou.:skiego
z XII w. (Kwartalnik Hist., XXIV, 1910, s. 81); w sprmvie nadania dla bożogrobców
zob. J(ockk:; dyplomatycziiy Małopolski, t. Il, Kraków 1876, nr 375 (dalej: KDM).
43 J\-Ionumenta L!Lbensw, wyd. W. Wattenbach, Wrocław 1861, s. 37; por. Ce t
.
,, i 11 s l, i. Ze stuclióu: naci Sirzegomiami, s. 22.
41 Rocznik kopitulny krakowski C:vIPH, t. II, s. 798): ,,Jaska Jerosolimam iuit'\
Rocznik micd,rni:ski (tamże. s. 882): ,,Iaxa ivit Icrosolimam et 1163 fratres dominici
sepulchri n:neru11t ::vrecho,·iarn cum uno canonico misso a !'>1onacho patriarcha".
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(bożogrobcy). Ich dobroczyńcami byli zarówno Jaksa, jak i Jan Gniewo
mir '15.
Jest to również okres, w którym do Zagościa nad Nidą trafiają joan
nici, rezultat odrębnej według źródeł polskich, zamorskiej wyprawy
Henryka Sandomierskiego 41;. W tym miejscu wyłania się następująca hi
poteza. Naśladując księcia sandomierskiego Henryka, fundującego jo an
ni tom Zagość, oraz wzór jeszcze bliższy, Jaksę z Miechowa, darczyńcę
bożogrobców, zapragnął Gniewomir przysłużyć się palestyńskim orga
nizacjom zakonnym własną fundacją na terenie śląskim. Ponieważ do
kument Cypriana, zatwierdzający nadania jego poprzednika, Żyrosła
wa II, nie wymienia Strzegomia, ta hipotetyczna fundacja mogła zaist
nieć w okresie wcześniejszym, a więc za biskupich rządów Waltera
z Malonne. Bardziej jeszcze prawdopodobne wydaje się datowanie pier
wotnego uposażenia dla zakonu w Strzegomiu między 28 I 1169 r. (data
śmierci Waltera) a rokiem następnym, w którym diecezję wrocławską
obejmuje Żyrosław II '1'. Hipoteza znacznie dawniejszej metryki uposa
żenia w Strzegomiu aniżeli lata 1201-1202 znajduje wsparcie w aluzyj
nej arendze dokumentu Jrnbrama: ,,Multa negocia delet antiquitas, quia
que geruntur in tempore sirnul evanescunt cum fuga temporis nisi a lit
teris et voce testium sortiantur immobile firmamentum" 48. Liczy się
tu zwłaszcza pierwszy jej człon (multa negocia delet antiquitas), nie spo
tykany w żadnym z wcześniejszych jak i późniejszych znanych nam
wytworach .śląskiej szkoły kancelaryjnej 4 u_ Bardzo możliwe, że stanowi
ona reminiscencję odległych, prawie zapomnianych starań o osadzenie
zakonu w Strzegomiu 50.
W zamyśle Jana Gniewomira strzegomski ośrodek joannitów byłby
zapewne filią Zagości, a nie którejś z czeskich komandorii. Mamy tu bo
wiem do czynienia z inicjatywą feudała mocno tkwiącego w środowisku
rdzennie polskim (małopolskim). Trudniej natomiast przyjąć, ażeby
chciał on wiązać własną fundację z przedsięwzięciami czeskimi znad ŁaKDM. nr 375; por. M. Tobias z, Bożogrobcy w Miechowie (Nasza Prze
szłość, 17, 1963, s. 5-16).
46 Na rok 1154 wyprawę Henryka datują roczniki: lubiI'lski, MPH, t. II, s. 775;
Traski, tamże, s. 833; Sędziwoja, tamże, s. 875; natomiast Rocznik krakowski za
mieszcza ją pod r. 1155, tamże, s. 8:}3. Rocznik małopolski (kodeks szamotulski)
odnosi fundację hospicium joannitów w Zagości do roku 1154, zob. MPH, t. III,
s. 157, co jednak jest za biegiem nie przekonywającym. Zagadnienie początków fun
dacji zagojskiej wymaga ciągle odrębnego rozpatrzenia.
41 O. Sc hm id t, Untersuchungen zu den Breslaucr Bischofskatalogen (Dar
stellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. XXV, Wrocław 1917,
s. 64 n.).
48 KOS, t. I, nr 89, s. 212.
49 J.w., uwaga wydawcy nr 2.
50 Byłby to wówczas najodleglejszy w czasie ślad pobytu joannitów w diecezji
wrocła,vskiej; por. uwaga Si 1 n icki ego, op. cit., s. 121.
45
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by. Pierwotna strzegomska fundacja joannicka, której istnienie tutaj za
kładamy, była tworem przedwczesnym. Złożona sytuacja polityczna
dzielnicy śląskiej jak i w ogóle ziem polskich około 11 70 r. 51 nie mogla
sprzyjać stabilizacji przedsięwzięcia mającego oparcie w małopolskiej
bazie wyjściowej. Sprzyjała ona bardziej późniejszym inieja tywom miej
scowego biskupa, jakim był Żyrosław II.
W świetle tych wywodów uznać można Jana Gniewomira za inicja
tora związania joannitów ze Strzegomiem, jego syna Imbrama zaś za
reanimatora tego pomysłu. Pragnąc zabezpieczyć na przyszłość swoją
darowiznę, by tym sposobem rozwiać wątpliwości obydwu władz lokal
nych: książęcej i biskupiej, Imbram wcześnie postarał się o akty za
twierdzające z ich strony. Tą drogą stworzył formalne podstawy pod
szybki już rozwój strzegomskiego ośrodka, który stosunkowo wcześnie
podniesiony został do_rangi komandorii 5�.
ZUR FRAGE DER ANFliNGE DES JOHANNITERORDENS IN SCHLESIEN

Das Problem der Erscheinung im schlesischen Kreis des Johanniterordens
zahlt infolge Liicken im Qucllenmaterial zu den mit Geschichte Schlesiens im
Mittelalter verbundenen diskursiven Auffassungen. Da wir in diesei: Frage mit
deutlich verschiedenen Stellungsnahmen der Historiographie zu tun haben, sollte
man an erster Stelle Feststellungen nennen, die aus dem diplomatischen Materiał
erfolgen. Trotz einer nicht imrner siclleren Oatierung der einzelnen Diplome (U1·
kunden), finden wir also um das Jahr 1183 eine Bestatigung der Johanniter Kom
mende in Kłodzko und Grobniki bei Głubczyce. Urn das Jahr 1189 dagegen treffen
wir eine Bestahgung des Bestehens der Kommende in Bardo an Nysa Kłodzka
und in Tyniec an Slęza (Wielki Tyniec). In allen diesen Fallen haben wir mit
ordensorganisatorischen Initiativen der tschechischen Provinz des Ordens mit dem
Zentrum des Priorats in 'Prag zu tun.
Meines Erachtens haben die Initiativen des Prager Zentrums des Johanni
terordens iiber die fri.iheste Etappe der Organisierung des Ordens in Schlesien
eutschieden.
Einen anderen Charakter dagegen hatte der Schenkungsakt des Comes Imbrarn,
ohne Datierung, dessen Entstehungszeit annaherend auf urn 8. Dezember 1201 be
stimmt werden kann. Dieser Akt erlebte in den Jahren 1202-1203 Bestatigungen
durch den Bischof von Wrocław Cyprian und den Fi.irsten Henryk den Bartigen,
und am 5. November 1205 und 8. Oktober 1243 haben ihn die Konfirmationsakte
der papstlicheri Kanzlei bestatigt. Aus diesen Bestatigungen schliesse ich, class
Irnbrams Schenkungsakt einen Streitfaden enthalten haben kann. Es liisst sich
•1 Pod uwagę wziąć nalety z jedne.i strony napięte stosunki Bolesława Wła
clysławica z seniorem, Bolesławem Kędzierzawym, nie sprzyjające integracji ziem
Sląska z Małopolską, z drugiej zaś mało stabilną pozycję Wysokiego w samej
dzielnicy śląskiej; zob. Wincenty Chronicon Polonorum, III, 30; por. Z i e n ta r a,
Bolesław Wysoki ... , s. 382-385; elementy nowej interpretacji zob. J. B i en i a k,
Polska elita JJolityczna XII w., cz. f. Tło działalności (Społeczeństwo Polski śred
niowiecznej, t. II, pod red. S. M. Kuczyńskiego, Warszawa 1982, s. 54 n.).
s2 S c ha d e, op. cit., s. 29 nn.
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:i!c;:t aussc';licsst'll, class Imbram niit cii,·sem Akt ,tll frtdwrc ,dier durch cliplomati
sclxn '.\latnial nichl bestiHiglc l1;ilial1ven sei11cs Valcr,. c:ncs ldc11:pol11i,che1!
Feuc?allicrrn .Jall Gniewami:· ;1nk11l;prtl'. ,fr:1cr Jan G1:1,'11·,,:nir hat ,ich <1b Woh'.
tatc"r der Ci,tcrzienser au;; .Jt;clrz,,_jó11· une! der O. Ciw:-i;e:·:·8-11 cl. Hl. Grc:bc aus
:\Lc,·:,ów ,·l'rclicnt. :\Iit Sch!Psiccn lxmclcn ibn seinc Gi.ilt·r un c!er lJrngc·bu11g ,:,ii:
Strz._,gorn. Ic;1 :,.;telle a!...;o cinc 1-Iyr,othese auL cia..: ...: l'L indL·!�1 c·r :--c'.ine:; Sc11ior,_,i1.
F,j:·_�tt..-i! \'IJ!l Sando1niL·rz Hl•!;tyk r:achahn1tc, cl�r <:v:1 .�oh,11:nite:-n Zagi)S(· aL �ida
guLrtet k1ttc. Anfang scincr vigcncn Stiftung aur ci,•rn GclJiet Scbles1c11,. k"11krct
i,1 Strzegom. gegeben ivit. Die VNleihlu1gsprozeclur isl .iL·doch clurch ihn ,,icht zu•11
Enclc gebracht. Die Sachc wurdc erst clurch sei11cn Sohn Gniewomir gcgl'n 1201
m:t cles:,en Vnlcihur,g abgeschlossen. Es ist clabei nicht au,geschlosscn, class in dl·1·
l:i-2 .1 fiassung die Stiftung in Strzegom eine Filia Il? v<Jn Zagość b:ldc:1 solltc . .J t•cle11fall, 1,t die Sliftung in Str1.cgom ,\usdruck der ln:tialin· ckr pclnischen Fcucb:
kr(:,e. Prnktisch jccloch hal ,ic,1 clic Komrnenclc in Strzegom ciu,ch keine dl'diic,,c:
Bcs,Y,clcrhciL im \-ergleich mit d,·n iibrigen schlcsisclwn KQmmendcn au,geze!ch11et, \\:,J/ iillrigc11s schon cinc Frage der wcitcren Etappen der Orclcn.,gcschichk
i;1 Schlcsien ist.

