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W WIEKACH ŚREDNICH 

Początkowo stosunek prawny między instytucjami kościelnymi a ich 

fundatorami układał się w myśl zasady prywatnej własności 1. Oznacza.ło

to, że fundacja taka była częścią majątku danego pana i podlegała wszel

kim regułom alienacji na równi z innymi nieruchomościami 2. Rozpo

rządzanie instytucjami kościelnymi stanowiło dla właścicieli pewne źró
dło nawet zna,::znych dochodów 3

• Dostarczała ich głównie dziesięcina, 

tylko formalnie nadawana przez biskupa instytucji duchownej, faktycznie 

zaś pozostająca w gestii właściciela 4. Poza wpływami dziesięcinnymi 
w ogólnym rozrachunku li<:zyły się poważne opłaty i ofiary ludności za 

opiekę duszpasterską, przybierające niejednokrotnie stały charakter s. 

Pan wydzielał jedynie do użytkowaI}ia, nie na własność, stosowne we
dług uznania uposażenie na utrzymanie świątyni a. Formy jego były 
rozmaite, niemniej od XIII w. ustalił się zwyczaj określania uposażenia 

w łanach 7
. Tylko właściciel decydował o obsadzie stanowiska kościelne

go w swojej placówce s. Fundator miał też dalsze, pozamaterialne ko-

1 W. Ab r a h am, Początki prawa patronatu. w Polsce (P rzegląd Sądowy

i Administracyjny, R. 14, 1890, s. 427); t e  n że, Organizacja Kościoła· w Polsce do 
połou:y XII wieku, Poznań 1962, s. 218-219; J. Ba r d  ach, Historia państwa 
i prawa Po!ski, t. I, do połowy XV wieku, Warszawa 1964, s. 235; E. Wiś n i o w

s k j, Rozwój organizacji parafialnej w Po!sce do czasów reformacji (Kościół 

w Polsce, t. I, śred niowiecze, Kraków 1966, s. 249). 
2 A b r a h a m, Początki prawa, s. 427; K. K o 1 a ń c z y k, Studia nad reliktami 

wspó!nej własności ziemi w najdawniejszej Polsce, Poznań 1950, s. 211. 
3 Abr aham, Początki prawa, s. 430-431; Ko 1 a ń c zy k, op. cit., s. 212. 
4 Ab r a h a m, Organizacja Kościoła, s. 220 nn.; Ko 1 a ń c z y k, op. cit., s. 212 

i przyp is 228; T. S i  1 n i c k i, Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Sląsku do 
końca w. XIV, Warszawa 1953, s. 88-91; Wiś n i o w s k i, op. cit., s. 300. 

5 Kol a ń c z y k, op. cit., s. 212; Wiś n i o w s  k i, op. cit., s. 300-301. 
6 Ab r a h a m, Organizacja Kościoła, s. 220, 250. 
7 W i ś n i o w s k i, op. cit., s. 298-304.
6 E. Mi ch a e 1, Das schlesische Patronat, Legnica 1923, s. 37; Abraham, 

Organizacja Kościoła, s. 221. 
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rzyści: w duchownym uzyskiwał uległego i oddanego doradcę, klienta. 
pisarza, nauczyciela synów, w samej fundacji natomiast dom zajezdny, 
prawo do osobnych modłów i spowiedzi, a na koniec miejsce wiecznego 
spoczynku dla siebie i najbliższych 9. Fundacja kościoła była więc nor
malną inwestycją we własne dobra. 

Dokumenty śląskie jednoznacznie potwierdzają istnienie takiego stanu 
rzeczy, chociaż niemal wyłącznie w odniesieniu do drobnych instytucji 
kościelnych. Biskupstwa, klasztory i kolegiaty w miarę szybko usamo
dzielniły się pod względem prywatnoprawnym 10, stąd też w przekazach
źródłowych Śląska okres stricte właścicielski ich dziejów odbija się sła
bym echem. 

Pierwsza wiadomość o nieskrępowanym dysponowaniu kościołem po
chodzi z 1139 r. 11 Biskup wrocławski Robert nadał wtedy kaplicę klasz
torowi Św. Wi!1centego we Wrocławiu. Opactwo św. Wincentego, prócz 
darowizny biskupa Roberta, posiadało dwa kościoły w Oławie, zamie
nione w 1206 r. z ks. Henrykiem Brodatym na kościół w Psim Polu 1�, 

jak również kościół w Opatowie 13
. Komes Imbram z rycerskiej rodziny 

Strzegomiów nadał w 1203 r. joannitom swój kościół w Strzegomiu 14. 

Joannici dodatkowo władali jeszcze kościołem w Bardzie 1s. Kościół 
w Maciowakszu stanowił własność Andrzeja Zaręby, co wiemy z doku
mentu biskupa Wawrzyńca z 1223 r. ie Z kolei w 1226 r. klasztor kano
ników regularnych na Piasku sprzedał temuż biskupowi kościół św. 
Wojciecha we Wrocławiu za 10 grzywien srebra i 8 miar potrójnego zbo
ża z Oławy 17, a w latach 1219 i 1247 mamy poświadczony w posiadamu 
tego klasztoru kościół w Gogołowie 1a. Istnymi potentatami byli cystersi 
lubiąscy, do których należały kościoły Św. Jakuba i św. Jana w Lubią
żu, św. Piotra we Wrocławiu tudzież kościoły w Słupie, Ujeździe i Ka
zimierzu 19. W rękach rodziny Pogorzelów znajdowały się kościoły w Po
gorzeli i Michałowie, poświadczone w latach 1272 i 1276 20 (ten drugi 
w dokumencie alienacyjnym dla klasztoru kamienieckiego). Nie bntk 

9 K o l a ń c z y k, op. cit., s. 213. 

1� Ab r a h a m, Organizacja Kościol.a, s. 220; B a r d a c h, op. cit., s. 235. 

u Kodeks dyplomatyczny Sląska, wyd. K. Maleczyński, t. I-;-111, Wrocław 

1956-1964 t:. Il przy współudziale A:. Skowrońskiej), nr 16 dalej: KDS). 
12 Tamże, nr 127. 
1a Tamże, nr 101.

u Tamże, nr 89. 
1s Tamże, nr 249. 

!& Tamże, nr 293. 

17 Tamże, nr 326. 
1� Tamże, nr 219; Regesten zur schlesichen Geschichte, wyd. C. Grunhagen,

K. Wutke, E. Randt (Codex diplomaticus Silesiae, t. VII, XVI, XVIII, XXII,

XXIX, XXX, Wrocław 1868-1930, nr 660, dalej: Reg.).

1.9 KDS, nr 90, 182, 183, 198, 313. 
!o Reg., nr 1417, 1499.



Prawo patronatu na $ląsku 135 

wzmianek o prywatnych świątyniach z okresu późniejszego. W 1309 r. 
ks. Bolesław III legnicki dał kościołowi św. Katarzyny W€ Wrocławiu 
kościół w Małujowicach 21, a w 1320 r. wrocławianin Maciej Stewbe ku
pił od niego kościół w Rękowie 22. Wreszde, w r. 1380 ks. Konrad Il 
oleśnicki darował kościół w Przeszowie klasztorowi w Oleśnicy 23

. 

Powyższe dokumenty zaprezentowały nam działanie prawa własności 
do kościołów w jego wszystkich aspektach. Obserwujemy bowiem roz
maite transakcje kościołami, począwszy od darowizn poprzez zamiany 
aż do czystych aktów kupna-sprzedaży, dokonywane wraz z częścią wsi, 
folwarkiem, sołectwem oraz karczmą, jak to ma miejsce np. w dokumen
cie ks. Bolesława III legnickiego z 1320 r. 24 Przykład mieszczanina Ma
cieja Stewbe pozwala nam stwierdzić, iż zainteresowani posiadaniem 
kościołów byli nie tylko przedstawicielami klasy feudałów. Wszyscy oni, 
w szczególności mieszczanie, liczyli na pomnożenie własnego majątku. 
Rachuby owe miały pełne pokryde w realiach. Kościoły alienowane były 
razem ze wszystkimi przynależnościami, jak mówi dok

1
ument komesa

Imbrama z 1203 r. 2s, czyli z dochodami, jak czytamy w dokumencie ks. 
Konrada II oleśnickiego z 1380 r. 2s, przez co rozumieć trzeba w pier
wszym rzędzie dziesięciny i łany uposażeniowe, czego dowodzą doku
menty biskupa Cypriana z 1223 r. 27, ks. Kazimierza opolskiego z 1226 r. 28

i Pogorzelów z 1276 r. 29 

Jeden z tych dokumentów przyniósł też wiadomość o mianowaniu 
przez świeckiego feudała duchownego na stanowisko kościelne 30. Przy 
tej okazji mamy sposobność uchwycenia innej ważkiej konsekwencji pra
wa własności do kościołów, mianowicie rozciągnięcia i na ten rodzaj 
własności feudalnej prawa retraktu. Spostrzegamy to w trakcie zabezpie
czania czynności przed jego działaniem; w powyższym wypadku doku
ment zaopatrzono w formułę przyzwolenia, w drugim dla odmiany za
pewne wszyscy ewentualni retraktowicze wystąpili jako wystawcy 31• 

Dokumentów poświadczających wyraźnie prawo prywatnej własności 
do kościołów jest jednakże bardzo mało. Począwszy już od pierwszych 

21 Tamże, nr 3065. 
22 Tamże, nr 4026. 
2s J. Hey n e, Dokumentirte Geschichte des Bisthu:ms und Hochstiftes Breslau,

t. II, �roclaw 1864, s. 748.
21 Reg., nr 4026.
2s KDS, nr 89, ,,ecclesiam de Zregom cum suis altinentiis iure perpetuo pos-

sidendam". 
2, H e y n e, op. cit., s. 748. 
27 KDS, nr 293, ,,decimas harum villaruro, quarum nomina sunt hec". 
2s Tamże, nr 313, ,,que est Kazimirus et fundum, qui adiacens ipsi ecclesie 

quem ex procepto meo circuivit comes Rostec et comes Stephanus". 
!9 Reg., nr 1499.
so Tamże, nr 1417.
s1 Tamże, nr 1417, 1499.
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lat XIII w. dokumenty posługiwały się niezmiennie terminem ,,,ius patro

natus" kościoła. Tzw. prawo patronatu kościelnego miało w intencjach 

władz kościoła rzymskiego zastąpić dotychczasowe prawo właścicielskie. 

Sformułowane w XII w. za pontyfikatu papieża Aleksandra III, dążącego 

do położenia kresu roszczeniom właścicielskim, prawo patronatu nie zry

wało otwarcie więzów łączących kościół z jego fundatorem, lecz upraw

nienia tego ostatniego redukowało tak, że w istocie rzeczy stawały się one 

iluzoryczne. Ostatecznie, zgodnie z kościelnym ujęciem patronatu, prawa 
ówczesnych panów nie wynikały już z prawa własności, ale były pra

wami szczególnymi, przyznawanymi każdorazowo przez hierarchię koś

cioła fundatorom i potomkom fundatorów za wzniesienie świątyni. Spro

wadzały się one do prezentacji duchownego na beneficjum, z zachowa-

niem inwestytury dla biskupa i przywilejów honor,owych 32. 

Nauka na ogół różnie. zapatruje się na realizację w praktyce propo

nowanego przez kler porządku. Abraham, Silnicki, Bardach i Maleczyń
ski stanęli na stanowisku, że patronat kościelny w wyobrażeniu twórców 

w XIII w. wyszedł zwycięsko z konfrontacji z roszczeniami właścicielski

mi. Trafiające się jeszcze tu i ówdzie wzmianki o, swobodnym rozporzą

dzaniu kościołami muszą być uważane za ostatnie relikty bezpowrotnie 

ginących stosunków sa. Inaczej zapatrują się na tę sprawę Michael, 

Schmid, Appelt, Vetulani, Kolańczyk, Wiśniowski oraz ostatnio Toma
szewski, którzy utrzymują, iż za zwrotem „ius patronatus" dokumentów 

XIII w. i późniejszych nie szły istotne zmiany 34
. Za takim ujęciem prze

mawiają, ich -zdaniem, określenia źródeł w rodzaju: ,,capella nostra", 

,,ecclesia mea" czy „monasterium meum", wskazujące pewnie na pry
watny charakter kościoła 3s. Jednakowoż Abraham nie chce uznać takiej 

wymowy podobnych wyrażeń, np. ,,nostrum cenobium", ,,heres eccle

sie" 36. 

3! A br a h a m, Początki prawa, s. 433--434. 
33 Tamże, s. 593 nn.; t e  n że, Organizacja Kościoła, s. 251; S i  1 n i c ki, op.

cit., s. 88, 365-366; K. M ale c z y ń ski, Sląsk w epoce feudalnej (Historia Ślą
ska, t. I, cz. 1, Wrocław 1960, s. 589); B a r d a c h, op. cit., s. 235.

!14 M i c h  a el, Das schlesische Patronat, s. 35 nn.; t e  n ż e, Die sch!esische 

Kirche und ihre Patronat im Mittelaiter unter polnischen Recht, cz. l, Zgorzelec 
1926, s. 252-257; H. S c h m i d, Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation 

auf westslavischen Boden (Zeitschrift der Savigny-Stiftung fi.ir Rechtsgeschichte, 
1929, s. 309 nn.); A. Ve t ul a n i, Statuty synodalne Henryka Kietlicza, Kraków 
1938, s. 36; H. A p pe l t, Klosterpatronat und LandsherrUche Kirchenhoheit der 
schlesischen Herzoge im 13. Jahrhundert (Mitteilungen des osterreichischen lnstituts 
fiir Geschichtsforschung, t. XIV, 1939, s. 303 nn.); K ol a ń c z y k, op. cit., s. 215 nn.; 

W iśni owski, op. cit., s. 249 nn.; A. Tomaszews ki, Wiejskie ecclesie 
lairorum w wieku XIII (Sztuka i ideologia XIII wieku, Wrocław 1974, s. 130-131).

30 W i ś n i o ws k i, op. cit., s. 249;. T o m a s ze ws k i, op. cit., s. 130.

36 A b r a h a m, Początki prawa, s. 498. 
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Ty,ch kilka przytoczonych wypowiedzi na temat patronatu nie świad
czy bynajmniej o dużym dorobku literatury przedmiotu. W rzeczywistości 

jest on dość skromny. Większość uczonych nadmieniała tylko o patro
nacie na marginesie innych zagadnień. Na dobrą sprawę jedynie Abra
ham, Michael i Appelt poświęcili osobne studia średniowiecznemu prawu 
patronatu 37• Rozprawa Abrahama dotyczy całej Poiski, dlatego też źró
dła śląskie i tutejsze stosunki są w niej uwzględnione minimalnie. Wy
łącznie Michael i Appelt skupili uwagę na śląsk,im patronacie średnio
wiecznym. Obie prace Michaela grzeszą wszakże nadmi_erną statycznością, 
przejawiającą się w nader jednostronnym wykładzie, tj. bez ukazania 
dynamiki problemu. Ponadto bardzo niekorzystnie na niektórych wnio
skach zaciążyło nacjonalistyczne założenie o wcześniejszym prawie pol
skim i późniejszym niemieckim w dziejach kościoła śląskiego. To ewi
dentne nieporozumienie zostało mu już dawno wytknięte 38. Appelt zajął 
się patronatem klasztornym książąt Śląska, mniej nas tutaj interesują
cym z uwagi -- jak wspomniano wyżej - na wczesne wyzwolenie się 
instytucji kościelnych wyższego rzędu spod prywatnoprawnej zwierzch
ności świeckich. Poza •tym autor ten wyszedł z nieco przestarzałego pu!1k
tu widzenia, jeśli brać go dosłownie, iż w XI i XII w. wszystko stano
wiło własność panującego z tej racji jedynie, że znajdowało się w grani
cach jego państwa 39. 

Prawo patronatu w Polsce, odmiennie mz na Zachodzie, należnło 
w ogromnęj większości, w niektórych regionach nawet w ponad 90C/o, 
do świeckich 40. Spośród dużej ilości śląskich dokumentów patronackich 
stosunkowo nieliczne jednak dostarczają konkretnych faktów dla głęb
szej analizy. Najwcześniej termin „ius patronatus" został użyty odnośnie 
do spraw śląskich w dokumencie papieża Innocentego III z 1205 r. 41, któ
ry mianem ,patronatu nazwał wzmiankowaną darowiznę kościoła przez

komesa Imbrama dla joannitów. Zatwierdzenia darowizny Imbrama, ks. 
Henryka Brodatego i biskupa wrocławskiego Cypriana mówią zgodnie 
z tenorem dokumentu rycerskiego o nadaniu kościoła 42, a nie patronatu. 
W tym zestawieniu jednomyślnych źróaeł sformułowanie dokumentu 
papieskiego z 1205 r. wygląda na celowe tuszowanie alienacji kościoła, 

s1 Tamże; M i  c h a e l, Das !1chiesische Patronat; t e  n ż e, Die schlesische Kir

che; Ap p e  1 t, np. cit. 
są K. Maleczyński, Rec. (Michael, Die schlesische Kirche ... ), ,,Kwartalnik Hi-

storyczny", R. XXXI, 1927, s. 619. 

3n Ap p e  1 t, 'lp. cit., s. 307. 
J� W i ś n i o w s k i, op. cit., s. 288-290. 
41 KD$, nr 121, ,,inclinati ius patronatus ecclesie Stregon, quod nobilis vir

Hcmramus, dilecto filio nobili viro Henrico duce Zlesie permittente, domui hOSlJi

talis contulisse dinoscitur vobis apostolica confirmatus et presentis scripti patro

cinio communis". 

42 Tamże, nr 99, 100. 
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jako w myśl postulatów kleru niedozwolonej. Przeinaczenia tego nie 
·można tłumaczyć ewentualnym brakiem bliższych informacji wystawcy
o istocie transakcji, miejscowych warunkach, czy też znaną dobrze nie
precyzyjnością dokumentów średniowiecznych 43. Oto w 1203 r. ten sam

papież nie zawahał się przed zatwierdzeniem joannitom śląskim własności
kościoła w Bardzie"· Innocenty III zgodził się teraz na prawo właściciel
skie joannitów, gdyż w grę wchodziły dwie instytucje kościelne. Za
leżność jednej instytucji kościelnej od drugiej nie stwarzała zadrażnień;
często wówczas dokonywano inkorporacji kościołów do większych orga
nizacji duchownych dla kh mat€rialnego wzmocnienia 45. W poprzednim
wypadku natomiast poświadczenie joannitom prawa własności do otrzy
manego od feudała kościoła byłoby przecież równoznaczne z przy.zna
niem takich samych praw komesowi Imbramowi, a tego widocznie chcia
no za wszelką cenę uniknąć. Stąd wniosek, że spór dotyczył utrzymują
cej się władzy świeckich nad kościołami. Postawa papiestwa w tym
względzie wypływała z głoszonych w XIII w. haseł wyższości sacerdo
tium nad iegnum •e. W całej rozciągłości patronacki program kości,1ła
śląskiego jawi się w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana z 1298 r. 0

Wójt Nysy Jan za ufundowanie za pozwoleniem tegoż biskupa kaplicy
w nyskiej farze otrzymał prawa prezenty prezbitera, spowiedzi, chrztu
i pochówku w tejże kaplicy.

Rzeczywistość Śląska przedstawiała się jednak akurat diametralnie 
różnie. Ponad wszelką wątpliwość da się wykazać dochodowość prawa 
patronatu, niczym nie ustępującego pod tym względem prawu własncś
ci. Mianowicie mniszki ze Staniątek wykupiły się wojewodzie opolskiemu 
Klemensowi Gryficie od obowiązku budowy murów opolskich m. in. 
patronatem 48

. Ks. Bolesław świdnicki i Albert hrabia Anhalt wynagro
dzili w 1283 r. patronatem wyrządzone szkody materialne 49. Również 
ks. Henryk V w 1290 r. zrekompensował Gunterowi Bibersteinowi pa-

43 S. K u r a ś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich 

w XIV-XV wieku, Wrocław 1971, s. 49 nn. 
11 KDS, nr 249, .,Eapropter dilecti in domino fillii vestris iustis postulationis 

grato concurrentes assensu, ecclesiam sancte Marie de Bardo, declmas . . . domui 

vestre p:etatis intuitu concesserunt, sunt eas iuste ac paufice possidetis, vobis et 
per vos domui hospitalis auctoritate apostolica conlirmamus et presentis scripti 

patrocinio communimus. Nulli ergo hominum liceat hans paginam nostre conlir

mationis infrigerc vel ei ausu temerario contraire". 
43 Reg., nr 1179, 1764, 2383; zob. też W i ś n i o w s k i, op. cit., s. 285. 

•e J. S z y m a ń s k i, Biskupstwa polskie w wiekach średnich. Organizacja

i funkcje (Kościół w Polsce, t. I, Sredniowiecze, Kraków 1966, s. 133 nn.). 

,1 Reg., nr 2516. 

4R Tamże, nr 337. 

49 Tamże, nr 1750. 
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· tronatem poniesione przez niego s�raty 50, a innemu rycerzowi nadał
prawo patronatu w nagrodę si. Z kolei ks. Henryk głogowski w 1295 r.,
czerpiąc środki finansowe z piitronatu kościoła, fundował za pośred
nictwem ·biskupa wrocławskiego kantorię w kolegiacie głogowskiej 52.
W 1346 r. ks. Bolesław III brzesko-legnicki nadał za wierną służbę
Ottonowi Borśniczowi dobra w Niemilu koło Oławy i prawo patrona
tu 53. Ks. Bolko II świdnicki w 1347 r. potwierdził mistrzowi joannitów
z Tyńca Dytrykowi połowę wsi Kanin, połowę uposażenia tutej
szego kościoła i sołectwo 54. W 1351 r. ten sam władca zatwierdził mię
dzy innymi sprzedaż 2/3 małdrata zboża z tytułu prawa patronatu nad
kościołem w Dzierżkowej koło Niemczy 55

. Natomiast ks. Ludwik brzeski
w 1368 r. przeznaczył wpływy z kościelnego patronatu na rzecz kole
giRty w Brzegu ss.

Większość dochodów przynosiła patronom pobierana przez nich dzie
sięcina, tak samo jako właścicielom kościołów. Trzynastowieczne syno
dalne statuty kamieńskie arcyibiskupa Henryka Kietlicza, używające JUŻ 
terminologii ius patronatus, dziesięcinę traktują wyraźnie jeszczE: jako 
część składową majątku pat.rana !i

7
. Na Śląsku znajduje to odzwierciE:d

lenie w praktyce. Podporządkowany przez ks. Henryka Białego i biskupa 
wrocławskiego Tomasza I kościołowi w Sadlinie kościół w Stolcu miał 
uiszczać temu pierwszemu dziesięcinę po 8 skojców od każdego łanu, 
z wyjątkiem 2 uposażeniowych łanów kościelnych i 7,5 sołtysich, a nad
to 0,5 funta wosku rocznie ss. Ta ostatnia pozycja prawdopodobnie wy-

t� Tamże, nr 2149, nieco wcześniej również komes Konrad, syn zmarłego 
kasztelana Krosna, za wyrządzone przez siebie szkody płacił między innymi pa
tronatem, nr 1031. 

s1 Tamże, nr 2242. 
s, Tamże, nr 2359, podobnie ks. Bolesław I opolski, nr 2387. 
M Regesty śląskie 1343-1348, wyd. K. Bobowski, J. Gilewska-Dubis, W. Korta, 

B. Turoń, pod red. W. Korty, t. 1, Wrocław 1975, nr 406 (dalej: Reg. $1.).
SJ Tamże, nr 635.
as Regest: AP Wrocław, Rep. 135 G, nr 156.
50 „Zeitschrift fi.ir Geschichte Schlesiens", t. VI, 1864/5, s. 73 (dalej: ZfGS).
5: V e t u 1 a n i, op. cit., s. 36.
ss W okresie 1240-1257, Reg., nr 560, 674, 758, 989, biskup Tomasz I i ks. Henryk

Biały naóali kościołowi w Sadlnie, którego patronem był klasztor trzebnicki, dzie
sięcinę po 8 skojców od każdego łanu w książęcej wsi Stolec, tamtejszy kościół 
oraz wszelkie prawa parafialne do tej wsi. W latach 1279 i 1281, tamże, nr 1615a 
(egz. interfol.), 1617, 1684, biskup Tomasz II nałożył na Stolec ekskomunikę za 
odmowę płacenia Sadlnu dziesięciny. W 1282 r., J. A. K o p  i e  t z, Kirchenye

schichte des Fii.rstentums Mii.nsterberg, Ząbkowice 1885, s. 11-12, ,,Henricus mi
seratione episcopus apostolicae sedis legatus" rozsądził spór „olim inter Alexander 
plebanum ecclesiae de Zadlo . . . ex una parte, et magistrum Henricum rectorcm 
de Stoltz . .. suo nomine et nomina Focconis militis de Bibersteyn, patroni dictae 
ecclesiae sue ex altera" o dziesięcinę ze Stolca. Wystawca przysądził dziesięcinę 
proboszczowi Aleksandrowi i utrzymał w mocy decyzje o zwierzchności parafial
nej Sadlna. Zmiana zaszła jedynie w tym, że obecnie Stolec nie przekazywał już 
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Sadlnu dziesięciny z 2 łanów kościelnych i 7,5 sołtysich, które to dochody przezna
czone zostały dla mgr Henryka i jego następców, jako stale uposażenie. Znacznie 
ciekawszy jest wszak fakt pojawienia się tutaj patrona kościoła w Stolcu, ryce:-za 
Focconisa Bibersteina. Już z 1260 r., Reg., nr 1239, mamy wiadomość, że rycerz 
Gunter Biberstein stawiał Sadlnu przeszkody w pobieraniu dziesięciny. Mimo ze 
źródło nie informuje nas, z jakich posiadłości pochodziła owa sporna dziesięcina, to 
w świetle dokumentów biskupa Tomasza II z lat 1279 i 1281, a także dokl:mentu 
.,legata Henryka" z 1282 r. nie ulega kwestii, iż chodziło o dziesięcinę ;;tolecką. 
W 1260 r. Gunter Biberstein nie jest mieniony patronem. W takim razie kiedy 
i jakim sposobem weszli ewentualnie Bibersteinowie w posiadanie patronatu koś
cioła w Stolcu? Wieś ta była własnością książęcą, co mamy poświadczone w do
kumentach ks. Henryka Białego z 1251 r. i biskupa Tomasza I z 1257 r., tamże, 
nr 758, 989. Kościół tutejszy na pewno był fundacją książęcą, chyba ks. Henryka 
Białego, wprawdzie źródła o tym wyraźnie nie mówią, ale gdyby było inaczej, 
nie mógłby książę ofiarować go Trzebnicy, tamże, nr 758, 989, a ponadto któż 
budowałby kościół w cudzej wsi. Nie _ma też źródłowych śladów przejścia patrona
tu lub wsi w ręce któregoś z Bibersteinów. Jeśli przypomnimy stanowczą postawę 
biskupa Tomasza II z lat 1279 i 1281 w obronie praw proboszcza Sadlna tudzież 
korzystny dla niego wyrok „legata Henryka", to nie będzie zbyt śmiałą hipotezą, 
jeśli powiemy, że mamy w 1282 r. do czynienia z próbą mgra Henryka i Focconisa 
najzwyklejszej uzurpacji, i to w rodzinnym wykonaniu. Przypuszczalnie mgr Hen
ryk należał do rodziny Bibersteinów. Jego stopień magisterski wskazuje, że nie 
był on zwykłym wiejskim księdzem. Swiadkujący w 1279 r., tamże, nr 1603, u ks. 
Henryka Prawego kanonik wrocławski, Henryk syn Ulry\ca, zapewne Ulryka Bi
bersteina, znanego z 1245 r., tamże, nr 628, chyba jest tożsamy z mgrem Henry
kiem. Tego ostatniego już przed 1282 r. spotykamy w otoczeniu Bibersteinów. 
Otóż w 1272 r., tamże, nr 1417, w dokumencie żony komesa Przecława z Michałowa 
występuje nasz mgr Henryk ze Stolca wraz z Elżbietą, żoną komesa Ottona Biber
steina. Po wzmiance z 1260 r. o trudnościach czynionych przez Guntera Biber
steina Sadlnu aż do 1279 r. głucho o tej sprawie w źródłach. Ponowne kłopoty 
proboszcza Sadlna pojawiają się mniej więcej równocześnie z pojawieniem się na 
widowni w 1272 r. mgr Henryka, identycznego najpewniej z Henrykiem, synem 
Ulryka, z 1279 r., którego w 1282 r. widzimy wysuwającego wspólnie z Focconisem 
Bihersteinem otwarcie już pretensje wobec uprawnień Sadlna. Proboszcz Sadlna 
miał dwa tytuły do dziesięciny stoleckiej: przynależność parafialną i poprzez 
Trzebnicę prawo patronatu. Obydwaj Bibersteinowie starali się podważyć i jeden, 
i drugi, ponieważ dopiero wtedy mieliby gwarancję nie kwestionowanego czer
pania dochodów dziesięcinnych. Jako pretendent do probostwa samodzielnej pa
rafii stoleckiej zgłosił się Henryk, do patronatu zaś Focconis. W okresie coraz 
bardziej pogarszających się stosunków pomiędzy ks. Henrykiem Prawym a bisku
pem Tomaszem IT ta grubymi nićmi szyta intryga mogła mieć szanse powodzenia, 
wbrew rachubom zakończyła się na razie fiaskiem. Bibersteinowie nie dali za 
wygraną. W 1292 r., tamże, nr 2217, Chrystian, proboszcz Sadlna z jednej i bracia 
Rudolf Biberstein, kanonik kolegiaty Sw. Krzyża we Wrocławiu, i Otton Biber
stein z drugiej strony zgodzili si'ę, aby sprawę dziesięciny stoleckiej rozpatrzyli 
dziekani diecezjalnej kapituły wrocławskiej i Sw. Krzyża. Ta wspólna akcja 
ewidentnych już Bibersteinów, a nadto brak w tym dokumencie określenia któ
regoś z nich patronem Stolca, popierają hipotezy o przynależności do tej rodziny 
mgra Henryka i o nieprawnym przywłaszczeniu sobie godności patrona przez 
Focconisa w 1282 r. Pozycja, jaką Bibersteinowie zajmowali wówczas w spoie
czeństwie świeckim i kościele, ułatwiała im wysuwanie pretensji, jednakże Sadlno 
zdołało do końca XIII w. obronić swój stan posiadania. 
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raża (trudno tylko powiedzieć, czy ekwiwalentnie) świadczenie z tytułu 
przychodów z opłat i ofiar chłopów stoleckich za opiekę duszpastersi�ą. 

Niestety, pozostałe dokumenty nie są już tak precyzyjne, jakkolwiek 
i one nie sprawiają większych kłopotów interpretacyjnych. Rycerz So
biesław w 1268 r. lokował wieś na tzw. prawie niemieckim 59. Należny 
mu od chłopów czynsz określił na 1 małdrat potrójnego zboża i 0,5 
grzywny srebra z łanu, zwalniając ich jednocześnie na zawsze od obo
wiązku dziesięcinnego. Dla wzniesionego w przyszłości najpewniej przez 
osadników kościoła Sobiesław zarezerwował jako dotację wyłącznie 1 łan 
nie obciążony świadczeniami. Zwolnienie od obowiązku dziesięcinnego 
było jednak tylko pozorne, opłaty bowiem z tego tytułu zostały wkalku
lowane w czynsz, który występuje pod postacią renty mieszanej. Wy
miar pierwszej pozycji czynszu, płaconego w ziarnie, przedstawia war
tość pobieranej w XIII w. renty naturalnej z 1 łanu &o, tedy pozy-cja 
druga czynszu, płaconego w pieniądzach, wyrażałaby faktycznie opłaty 
dziesięcinne. Chociaż renta mieszana w XIII w. występowała powszech
nie bez związku z dziesięciną, jednakże w tym wypadku, w kontekście 
zwolnienia chłopów od ciężarów na rzecz kościoła, musimy uznać, że 
podane w dokumencie obciążenie czynszowe w zbożu i pieniądzach 
mieściło również świadczenie dziesięcinne s1. Z przekazu tego widać 
jasno, że feudał w odniesieniu do kościoła swojej wsi miał pełną swobo
dę w dysponowaniu jego uposażeniem, zabierając dla siebie dziesięcinę
w formie części renty mieszanej, jak to ma tutaj miejsce. Nie mniej 
wymowny jest cytowany przed chwilą dokument ks. Bolka II świdn:c
kiego z 1347 r., który zawiera potwierdzenie posiadania przez joannitów 

z Tyńca połoVl.ry wsi Kanin, a w konsekwencji tego również połowy 
uposażenia tamtejszego kościoła (dziesięciny wraz z opłatami i ofiarami 
ludności za posługi religijne z tej części wsi należały się zatem joanni
tom). Oba powyższe dokumenty ilustrują -dobitnie zależność patron::1tu 
od władztwa gruntowego. Dochód z prawa patronatu, określony w do
kumencie z 1351 r., także wyżej cytowanym, księcia świdnickiego na 
2/3 małdrata zboża, odpowiada wartościowo mniej więcej wysokości 
dziesięciny naturalnej z jednego łanu s2. 

. Prawo patronatu najpierw przeważnie darowywane, przede wszyst
kim instytucjom kościelnym, z biegiem czasu coraz częściej stawało 
się przedmiotem kupna-sprzedaży, zamiany, ewentualnie zastawu, obok 
innych dóbr i przywilejów 53. W XIII, XIV i XV w. zdarzały się cząstko-

59 Tamże, nr 1288. 
00 W. K or t a, Rozwój wielkiej własności feudalnej na Slqsku do polo·wy 

XIII wiek1t, Wrocław 1964, s. 128. 
01 Por. tamże, s. 138-139. 

&2 Tamże, s. 130-135. 

e,i Reg., nr 337, 957, 2091, 2113, 2545, 2661, 2931, 3215, 3232; ZfGS, s. 15, 24, 73; 

W. H ii us le r, Unkundensammlung zur Geschichte des Fiirstenthums Oels, Wrcc
law 1883, s. 388, 397, 418; H. Ne u l i n g, Schlesien Kirchorte und ihre kirchlichen.
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we alienacje patronatu, zbywano 0,1-0,5 jego części 64_ Praktykowano 
także wyłączanie z transakcji prawa patronatu, które rr.imo sprzedaży 
posiadłości dotychczasowy właściciel nadal zachowywał 65. Właściciele 
prawa patronatu niechętnie godzili się na uszczuplenie płynących z tego 
tytułu dochodów. W 1272 r. za pośrednictwem ks. Henryka Prawego 
uzyskali od ·biskupa wrocławskiego zwolnienie od opodatkowania na 
rzC'cz kościoła duchownych będących pod świeckim· -patronatem 6G_ Za
dośćuczynienie tej petycji dowodzi nie tylko powsz,echności świeckich 
kościołów, ale też, może nawet przede wszystkim, znaczenia ich panów 
tudzież książęcego poparcia dla aktualnego stanu rzeczy. 

Utowarowienie prawa patronatu dokonało się w głównej mierze 
za spraw,ą świeckich członków społeczeństwa feudalnego, gdyż oni to 
zasadniczo uczestniczyli w patronackich operacjach handlowych. Du
chowieństwu śląskiemu w procesie tym przypadł udział znacznie mniej
szy. Zadowalało się bowiem nadal głównie nabytkami pochodzącymi 
z ofiarności społeczeństwa. Wciągnięcie do obrotu towarowego prawa 
patronatu symptomatycznie zbiegło się zainteresowaniem się nim przez 
mieszczaństwo. Jako właścicieli prawa patronatu poznajemy mieszczan 
sto.crnnkowo wcześnie, już w 1278 r. dwaj wrocławianie dostali je -
wolne od kolekty kościelnej -· od ks. Henryka Prawego 67. Od tej pory 
sprawy patronatu coraz bardziej przykuwały uwagę · obywateli miast 
śląskich 68. 

Poznane z dokumentów właścicielskich prawo retraktu jeszcze do
bitniej zaznaczone zostało w dokumencie patronackim. Książęcy doku
ment sprzedaży połowy patronatu Piotra Gusicha informuje, iż spadko
biercy jego nie sprzeciwili się alienacji 69. 

Od strony materialnej, zatem najważniejszej bodaj, prawo patronntu 
nie różniło się od prawa własności. Trudno wyobrazić sobie transakcje 
kupna-sprzedaży, możliwość wykupienia się od obowiązków finanso
wych, wynagrodzenie szkód, zagwarantowanie środków inwestycyjnych 
patronatem, gdyby oznaczał on jedynie prawa honorowe. Tak samo 

Stifttmgen bis zum Ausgange des Mittelalters, Wrocław 1902, s. 16; Reg. Śl., nr 458, 
474, 531, 582, 599, 635. 

114 Reg., nr 2113; ZfGS, s. 24; Ha us Ie r, op. cit., s. 397; Ne u I i n g, op cit., 

s. 16; Reg. śl., nr 83, 635.
es Reg., nr 3339; C. Gr ii n h a ge n, H. M a r  gr a f, Lehns- und Besitzur

kunden Schlesiens und seiner einzelnen Fii.rstenthiimer im Mittelalter, t. 1, Lipsk 
1881, s. 205; Reg. Śl., nr 243. 

c6 Reg., nr 1410.
Ei Tamże, nr 1567. 
Es Tamże, nr 2533, 2833, 2931, 4026; Ne u I i n g, op. cit .. s. 4; Reg. śl., nr 83,

631, 635. 

E9 Reg., nr 2113. 
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niezrozumiałe staną się zaraz cząstkowe alienacje patronatu. Wymow
nym potwierdzeniem intratności prawa patronatu jest nabywanie go 
już w XIII w. przez mieszczan. Zwróćmy uwagę, iż w roli właścidela 
kościoła poznaliśmy mieszczanina dopiero w XIV w., gdy. w roli właści
cieli prawa patronatu kościelnego mieszczanie wystąpili już nieomal sto 
lat wcześniej. Dziwne byłoby tedy, jeśliby przedstawidele naj,bardziej 
komercyjnie nastawionej warstwy społecznej średniowiecza najpierw 
ulegli skłonnościom dewocyjnym, później dopiero handlowym, chyba 
że za terminologią patronacką kryło się nie uszcruplone prawo właści
cielskie. Tak też było. Dokumenty patronackie dotyczące kościołów 
w Sadlnie i w Stolcu, jak również dokumenty rycerza Sobiesława 1268 r. 
oraz ks. Bolka II świdnickiego z lat 1347 i 1351 walnie popierają t€n 
pogląd. 

Nim jednak postawimy znak równości pomiędzy prawem własności 
a realizowanym w praktyce prawem patronatu, czyli uznamy, iż zmiana 
zac;zła jedynie w terminologii, a nie w treści, musimy przedtem odpowie
dzieć jeszcze na jedno z pytań podstawowych. Czy patron był właścicie
lem kościoła, czy też tylko zarządcą majątku, co obligowało go do dbałoś
ci o sprawne funkcjonowanie miejsca kultu, jednakże nie równało się 
prawu własności? Opinia o takim stosunku opieki przewija się w opraco
waniach 10. W pewnym sensie pogląd taki usprawiedliwlałby dokument 
opata klasztoru św. Wincentego, Gotfryda, z 1264 r. 71 Czytamy w nim, 
że konwent zrezygnował z prawa patronatu, bo ,buclynek kościelny był 
w bardzo złym stanie, natomiast odbudowa lub budowa nowego z po
wodu dużych kosztów w ogóle nie kalkulowała sie mnichom. Niemniej 
dokument ten z równym powodzeniem można interpretować odwrotnie. 
Należy zatem szukać dalszych, może bardziej Jednoznacznych wskazówek. 
Znajdujemy je w cytowanych uprzednio <lokumentach właścicielskich, 
a to: Pogorzelów z 1276 r., ks. Bolesława III legnickiego z lat 1309 
i 1320 oraz ks. Konrada II oleśnickiego z 1380 r. 72 Dowiadujemy się 

·Z nich, iż prze'dmiot€m alienacji .były następujące dobra: kościół, pola,
dziesięcina, dochody, część wsi, "folwark, karczma i osobno wyszczegól-
niony patronat. Z dotychczasowych rozważań wynika przecież niezbicie,
że posiadanie prawa patronatu wprowadzało poniekąd w posiadanie dzie
sięciny, z drugiej zaś strony, wnosząc z tego, co wiemy o istocie prawa
własności do kościołów, obejmowało ono samo przez się dziesięcinę wra;,:
z dotacją. Zatem wyliczanie takie, obok pojęcia ogólnego jeszcze jego
elementów składowych, było ze wszech miar zbędne, stwarzało tylko po
zory odrębności. Identyczna tautologia zaszła najpewniej odnośnie do

70 A b r a h a m, Początki prawa, s. 428-430, 498 nn.
11 Reg., nr 1195. 
71 Tamże, nr 1499, 3065, 4026; Hey n e, op. cit., s. 748. 
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sztucznego rozdzielenia prawa patronatu od prawa do kościoła. O ile 
w opisyv{anych wypadkach zmieniałaby się zasadniczo treść, a nie tylko 
terminologia, po cóż dwa tytuły prawne do tego samego przedmiotu 
d różnej jeszcze wadze. W słuszności wyrażonego poglądu upewnia po
średnio papieskie zatwierdzenie jednego z tych dokumentów 1s. Pomi
nięto w nim słowa dokumentu śląskiego o nadaniu kościoła, pól, dziesię
ciny, konstatując wyłącznie patronat, ma się rozumieć o zakresi€ zgod
nym z pojmowaniem go przez Rzym. Tak więc ten dokument papieski 
ma analogiczną wymowę jak wcześniejsze zatwierdzenie Innocentego III 
darowizny komesa Imbrama. Tu i tam konsekwentnie przyjęto do wia
domości jedynie dopuszczalne w oczach kleru kontrakty patronackie. 
Niemniej' określeniu „ius patronatus", co trzeba podkreślić, obie zaintere
sowane strony, tj. kierownicze koła kościelne i świeckie możnowładztwo, 
nadawały różne merytorycznie znaczenie. Ze skrytym pod terminologią 
patronacką prawem własności mamy zapewne do czynienia także w .:lo
kumencie nadania patronatu kościoła w Wierzbnie przez Jana z WiE:rZbna 
zgromadzeniu św. Wincentego 74. Niemal z pełnym przekonaniem sądzić 
wolno, że kościół rodzinnej posiadłości Wierzbnów był ich własnością. 

Jednym z kroków na drodze ku usamodzielnieniu świ€ckich kościo
łów miało być nadanie dotacji kościelnej charakteru niewzruszalnej włas
ności 1s. Cel ten nie spełnił się jednak na Śląsku w wiekach śr€dnich. Na 
prz;esz'kodzie temu stało nie u.szczuplone prawo wła.sności, sprzyjające 
swobodzie feudałów, na co konkretnym świadectwem jest dokument 
z 1304 r. dotyczący sprzeaaży przez Bartosza z Wezenborgów części 
łanów kościelnych 76. Jest to j€den z koronnych argumentów przemawia
jących jasno za aktualnością praktyk feudałów, wciąż traktujących k0ś
ciół wraz z przynależnościami jako część własnego majątku na długo po 
wystąpieniu kleru ze swoim programem patronackim. 

Następnie wydaje się, iż badacze zbytnio uogólnili wiadomości pewnej 
liczby dokumentów· o zwolnieniu od wszystkich obciążeń czynszowych 
na rzecz właściciela kościelnych łanów uposażeniowych 77• Władze du
chowne niewątpliwie zmierzały w tym kierunku, jakkolwiek interesy 
kleru i rycerstwa na pewno nie były w tym punkcie zbieżne. W dobie 
panujących stosunków własnościowych patron z powodzeniem i bez więk
szych przeszkód mógł stawiać dowolne warunki. Echa takich praktyk 
przechowała Księga henrykowska. Autor jej kilkakrotnie bronił konw·.�nt 
prz·ed żądaniami :(inansowymi rozmaitych feudałów śląskich. Domagali się 
oni wręcz opłat czynszowych bądź to z racji domniemanego pokrewie.ń-

1s Reg., nr 1767. 

74 Tamże, nr 2588. 

n A b r a h a m, Początki prawa, 

s. 220; Sil n ic k i, op. cit., s. 88-89.
10 Reg., nr 2808.

• 

s. 435, 597; t e  n ż e, Organizacja Kościoła, 

77 Odnosić się to może jedynie do uposażenia kościołów we wsiach rządzącyr.h 

się tzw. prawem niemieckim, o czym w dalszym ciągu, zob. też niżej, przypis 32. 
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stwa z fundatorem Mikołajem, bądź nadań ich lub przodków 78• Prze
strzegał również współbraci przed uznaniem kogokolwiel..:, prócz książąt 
wrocławskich, patronem klasztoru, dokładniej opiekunem 10. A że sytuacja 
była poważna, obok Księgi henrykowskiej mówi o tym dokument papieża 
Grzegorza IX z 1234 r. zaibraniający cystersom uiszczania danin i posług 
patronom so, a także zdarzające się w innych dzielnicach Polski wypadki 
zagarniania posiadłości domów zakonnych 81. Silny i cieszący się protek
cją książąt Wrocławia klasztor henrykowski wychodził z tych opresji 
obronną ręką, jednakże nikłe szanse przeciwstawienia się właścicielom 
miały drobniejsze placówki. 

Dopiero kościoły osad lokowanych na tzw. prawie niemieckim za użyt
kowanie określonego w łanach uposażenia nie wnosiły opłat. Ogólnie 
zapowiadał to dokument ks. Henryka Brodatego z 1228 r. i powtórzył 
w 1261 r. dokument ks. Henryka Białego. Brodaty nakaiał każdej nowo 
lokowanej na tzw. prawie niemieckim wsi o stułanowyrn areale wybu
dować własnym sumptem kościół, jego wnuk natomiast zmniejszył o po
łowę powierzchnię wsi zobowiązanej do podjęcia budowy. Kościoły takie 

·miały być uposażone co najmniej 2 wolnymi łanami 82• 

Już nadmienione dokumenty patronackie w sprawie Sadlna i Stolca 

1s Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań 1949, s. 259, 329-330; zob. 
też A p p  e 1 t, op. cit., s. 311-312. 

,o Księga henrykowska, s. 260, ,,Conspectis ergo his scriptis et dictis, nostris 
successoribus iterum atque iterum suademus, ut nullum hominem ratione alicuius 
cognationis super se trahant, nisi solos illos, qui de styrpe gloriosi ducis venerande 
recordationis Henrici Barbati processerunt vel processerint". Już same tylko żąda
nia rycerzy uznania przez klasztor henrykowski ich opiekuństwa równały się 
w praktyce roszczeniom finansowym, stąd też konsekwentne przypomnienia autora 
Księgi, że rzeczywistym fundatorem był książę. Uwaga wydawcy, s. 93 przypis 30, 

iż powoływanie się cystersów na książęcą metrykę fundacji klasztoru było zasła
nianiem się wygodną fikcją, nic jest w pełni zgodna z faktami. Ks. Henryk Bro
daty zastrzegł bowiem wyrażnie sobie, synowi swemu i następcom swoim wyłąc,:ne 
uprawnienia do miana fundatora, podając przy tym powody takiego stanowiska, 
zob. tamże, s. 244. 

eo Reg., nr 457 . 
. si J. N o w a c  k i, Opactwo Sw. Gotarda w Szpetalu pod Wlodawkiem, zakonu 

cysterskiego (ok. 1228-1295-1358). Przyczynek do misji pruskiej Chrystiana, Poznań 
1934, s. 174-175; S. M. S z a c h e r  s k a, Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja 

pruska, Warszawa 1960, s. 91 nn. 
n Reg., nr 338, 1074; zob. też S i 1 n i c k  i, op. cit., s. 364. Uposażenie kościoła 

łanami do użytkowania nie było bynajmniej charakterystyczną cechą wsi loko
wanych na tzw. prawie niemieckim, albowiem znane były również takie uposażenia 
kościołów we wsiach lokowanych na tzw. prawie polskim, zob. Ma 1 e c z y  ń s k i, 
Sląsk w epoce feudalnej, s. 589, tyle że nie korzystały zapewne ze zwolnień od 
opłat czynszowych. Pobieranie przez patronów czynszów z ziemi wydzielonej jako 
dotacja kościelna ?opuszcza także B a r  d a c h, op. cit., s. 235, nie wyjaśnia jednak, 
czy uznaje ten fakt dla kościołów we wszystkich wsiach, czy też może tylko 
w odniesieniu do kościołów stojących we wsiach na tzw. prawie polskim. 
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oraz dokument rycerza Sobiesława z 1268 r., wyszczególniające dokład
nie należności, przewidywały bezwarunkowo wolne od świadczeń łany 
danych kościołów. Dokument Sobiesława stanowi też potwierdzenie re
spektowania całości postanowień książęcych z lat 1228 i 1261. z uwagi na 
zawarty w nim niejako nakaz wzniesienia przez osadników kościoła. 
Analogiczną sytuację opisuje dokument opatki trzebnickiej Eufrozyny 
z 1294 r. es Lokowała ona wieś kiasztorną Kotowice na tzw. prawie nie
mieckim. Na kolonistów nałożyła obowiązek dotowania 2 łanami kościoła, 
który - jak należy rozumieć - miał być dopiero teraz przez nich zbudo
wany. Od siebie opatka dala dla kościoła dodatkowo jeszcze 1 łan. Do
kument wyraźnie zastrzega prawo patronatu dla klasztoru. 

Tak więc budowę kościołów starano się zsynchronizować z procesami 
osadniczymi na wsi śląskiej, uposażenie zaś takiego kościoła winno być 
wzorem uposażenia sołtysiego nie obciążone. Trudno wszak jednoznacznie 
odpowiedzieć na ,pytanie, czy postanowienie z 1228 r. o zwolnieniu od 
opłat czynszowych kościelnych łanów uposażeniowych tylko sankcjono
wało przyniesioną na Śląsk i już przedtem tu praktykowaną zasadę, czy 
też dopiero ją wprowadzało s,. 

Nakazanie osadnikom niektórych przynajmniej wsi budowy kościołów 
(był to zatem jeden z elementów obciążenia feudalnego wsi śląskiej) 
stworzyło nowe, pomyślne perspektywy feudałom. Nie ponosząc obecnie 
żadnych ciężarów związanych z budową kościołów, zyskiwali źródło do
chodów w postaci prawa patronatu tylko z racji władztwa gruntowego ss. 

Realizacja zarządzeń obu Henryków wrocławskich zadecydowała 
wprawdzie o szybszym wyrastaniu kościołów terytorialnych (o to rów
nież chodziło wystawcom dokumentów z 1. 1228 i 1261), jednakże w du
żej mierze były to kościoły świeckie, formalnie przeto podporządkowane 
władzom duchownym. Hierarchia kościelna nie pozostawała rzecz oczy
wista obojętna wobec takiego stanu. Szczególnie ostro kościół śląski wy
stępował przeciw praktykom zagarniania przez świeckich dziesięciny. 
Statuty synodalne biskupów wrocławskich, Tomasza I z 1256 r. i To-

83 Reg., nr 2339. 
�• Mi c h  a e l, Das schlesische PatTonat, s. 36, jest przekonany, że idea wol

nych łan:'.w kościelnych została upowszechniona przez przybyłych na Sląsk kolo
nistów zachodnich. Jeśli nawet, to w świetle dokumentów z lat 1228 i 1261 ko
nieczna była książęca akceptacja i najpewniej egzekucja. 

s:; W literaturze spotykamy też odmienne stanowisko w związku z dokumen

tami obu Henryków wrocławskich z I. 1228 i 1261, zob. np. Wi ś n i o w s k i, op. 
cit., s. 276. Wywody T. K o z a c  z e  w s  k i  e g o, PTzyczyny Tozwo;u budownictwa 
muTowanego na Sląsku w XIII wieku (Sobótka, 1975, nr 1), są natomiast nie do 
utrzymania. Interpretacja nie w pełni wykorzystanych źródeł pozostawia wiele do 
życzenia. Autor opiera się na starszych, często tendencyjnych opracowaniach nie
mieckich. Obowiązujące mnie bardzo surowe ograniczenie objętości artykułu nie 
pozwala na szerszą polemikę. Tę problematykę i w ogóle patronacką rozwinę 
w przygotowywanej większej pracy na temat struktury władzy na Sląsku w XIII w. 
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masza II z 1279 r., w odróżnieniu od pochodzącego z początku XIII w. 
statutu kamieńskiego kategorycznie wzbraniały świeckim ingerencji 
w sprawy dziesięciny kościelnej Bff. Nie poprawiło to jednak sytuacji. Do
wodzą tego mnożące się od końca XIII w. rycersko-kościelne procesy 
dziesięcinne s7, stanowiące wynik analogicznych zadrażnień książęco-bi
skupich. W odpowiedzi na poczynania rycerstwa k•ler nic szczędził naj
surowszych kar. Legat papieski Filip z Fermo zagroził wyrzuceniem 
z cmentarza zwłok Alberta z Brodą, jeżeli br�t jego nie zwróci zagarnię
tych przez tego pierwszego dziesięcin as.

Bardzo dobrze widoczne jest w źródłach, zwłaszcza XIV w., dążenie 
kościoła do bezwzględnego przestrzegania biskupiego prawa inwesturys9. • 
Powaga sytuacji zmusiła kardynała Gentilisa, legata papieskiego na 
Węgry i Polskę, do podjęcia kolejnej już próby, licząc tylko od soboru 
laterańskiego IV (1215 r.), definitywnego rozwiązania tego problemu . 

._ 
w 1309 r. ogłosił on zakaz przyjmowania komukolwiek beneficjów koś
cielnych z rąk świeckich go. Dokument ten upewnia nas o powszechności 
praktyk odwrotnych, nikły.eh sukcesach i impasie, w jakim znalazł się · 
kościół w walce z roszczeniami właścicielsKimi świeckich feudałów. Wie
my też skądinąd, że inwestura nadal pozostawała w gestii patronów u1. 
Tak więc mimo wysiłków władz duchownych prawo własności feudałów 
do kościołów, kryjące się w dokumentach za terminologią patronacką, nic 
nie straciło ze swej aktualności. 

AUS DEN FORSCHUNGEN OBER DAS PATRONATSRECHT 

IN SCHLESIEN IM MITTELALTER 

In der Frage des Patronatsrechts gibt es in der Wissenschaft keine einheitliche 
Meinung. Es bleibt zu klaren, ob das im 12. Jahrhundert formulierte kin.hliche 
Patronatsrecht in der Praxis die bisherigen Verhaltnisse ersetzt hatte, namlich 
die auf dem Prinzip des Privateigentums aufgebauten Beziehungen zwischen ćen 
kirchlichen Behorden niederen Ranges und den Stiftern. Seit der zweiten Halfte 
des 12. Jh. war die Kirche intensiv bemiiht, das Eigentumsrecht· an Kirchen abzu
schaffen und es durch das Patronatsrecht zu ersetzen, welches die Befugnisse 
des Stifters darauf beschrankte, dass ciieser lediglich dem Bischof den Kandidaten 
fi.ir das gestiftete Benefizium prasentierte. Dieses Bestreben, das allgemeinere re
formatorische Tendenzen zur Befreiung der Kirche vom -Obergewicht der Laien 
ausdriickte, hatte nicht sofort Erfolg. In schlesischen Quellen konnen wir fiir das 

sa J. S a w ick i, Concilia Poloniae, t. X, Wrocław 1963, s. 41-59, 327-328,
330-333.

"7 Zob. np. Reg., nr 1689, 1700, 1736, 2137, 2217, 2631, 2822.
se Tamże, nr 1689, 1700.

, �9 Tamże, nr 1703, 1814, 1916, 2064, 2078, 2359, 2387, 2424, 2516, 2519, 2660, 2674,
2750, 2800, 2801, 2802, 2965, 3003, 3881, 3961. 

90 Tamże, nr 3082. 
91 S c h m i d, op. cit., s. 361-366; W i ś n i o w s k i, op. cit., s. 288.

j 
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gesamte Mittelalter die Bestandigkeit friiherer Rechtsvorstellungen feststellen. Es 
zeugen davon zahlreiche Dokumente, in denen Donationen, T1usche oder Kaufe 
von Kirchen gleichgestellt waren mit anderen Eigentumselementen, wie cin 
Wirtshaus oder das Schultheissenamt. Die EinfUhrung der neuen Terminologie -
patronus, ius patronatus - hatte die Lage kaum verandert. Der Patron betrachtete 
die Kirche - so wie friiher der Gutsherr - als sein Eigentum und !iihlte sich 
berechtigt i.iber sie und iiber alle Bestandteile, wie Boden und der Zehnt zu ver
!ugen. Neben Feudalen begegnen wir in Schlesien auch Bi.irgerlichen als Kirchen
eigenttimern. Es scheint uns, dass entgegen anderen Meinungen sich die altere 
Auffassung aufrecht erhalten lasst, dass die Fi.irsten Henryk Brodaty und Henryk 
Biały in den Jahren 1228 und 1261 Verfi.igungen allgemeinen Charakters erlassen 
J1aben, die die Bauern bestimmter, auf deutschen Recht lokalisierter Dorfer zum 
Bau von Kirchen verpflichteten . 




