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Pierwszymi fundacjami na Śląsku, o których wiadomości przekazałY: 
nam zachowane dokumenty, były fundacje Piotra Włostowica i jego żony 
Marii. Piotr Włostowic wzniósł własnym sumptem w pierwszej połowie 
XII w. klasztor i kościół św. Wincentego dla benedyktynów na Ołbinie 
pod Wrocławiem. Z opisów i zachowanych elementów architektonicznych 
wnosić można, że kościół św. Wincentego był budowlą wielonawową 
znacznych, jak na owe czasy, rozmiarów, o bogatym wystroju architek
tonicznym. Mniejszy i o skromniejszym wyposażeniu archite,ktonicznym 
był kościół NMP, wybudowany przez żonę Piotra Włostowica Marię 
w połowie XII w. Na Piasku we V.'rocławiu dla augustianów, których 
wcześniej sprowadził na Śląsk Piotr i osadził w Górce koło Sobótki. 

Natomiast pierwszą znaną fundacją książęcą był klasztor cystersów 
w Lubiążu, założony przez Bolesława Wysokiego w latach siedemdzie
siątych XII w. Jednakże o samym założeniu klasztornym i jego wiel
kości z tego czasu nic nam dziś nie wiadomo. Późnośredniowieczna kro
nika głogowska przypisuje Bolesławowi Wysokiemu jeszcze jedną fun
dację - w Trzebnicy: ,,Boleslaus altus dictus fundator coenobii Lu
bensis et Trebniczensis" 1

• Jednakże źródła wymieniają Henryka Bro
datego, syna Bolesława Wysokiego, jako fundatora klasztoru trzeb
nickiego. 

Najstarsza wiadomość o fundacji trzebnickiej pochodzi z bulli pa
pieża Innocentego III wystawionej w Lateranie 22 XI 1202 r. Bulla 
adresowana jest do „abbatisse et sororibus de Trebuyc" 2. Papież bierze 
pod opiekę Stolicy Apostolskiej „monasterium vestrum, quod idem dux 
[Henryk Brodaty] in proprio fundo proprio sumptu fundavit''. W doku-

1 H. Mark gr at., Anna.les Gtogouienses bis z. J. 1493 {Sc.,,\pl.o.,,es Re.,,um. sne

siacarum, t. 10, Wrocław 1877, s. 11). 

2 Codex diplomaticus Silesiae (dalej skrót: CDS), wyd. K. Maleczyński, Wro

cław 1953, nr 92. 
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mencie zaś biskupa wrocławskiego Cypriana z 6 IV 1203 r. czytamy, że 
„Henricus dux Zlesie in hereditate propria, que dicitur Trebnic, claustrum 
sanctimonialium de grisio ordine construxit" 3

• Potwierdzeniem jest tzw. 
dokument fundacyjny Henryka Brodatego wystawiony 28 VI 1203 r. 4 

Książę stwierdza w nim: ,,Ego Henricus dux Zlesie filius ducis Bolezlai 
pro salute animarum patris mei et mee ceterumque carrorum meorum 
in Trebnich ad honorem dei et beati Bartholomei apostoli monasterium 
fundavi et idem monasterio ad usum famularum dei inibi deo iugitur 
obsequentium ipsum predium meum Trebnicense cum omnibus perti
nentis suis plenarie donavi". O ile kwestia fundatora klasztoru trzeb
nickiego nie budziła i nie może budzić żadnej wątpliwości, to w świetle 
tychże dokumentów wyłania się inna sprawa - początków fundacji. 
Powszechnie przyjmuje się, że początek fundacji przypada na 1203 r., 
czego dowodem ma być wspomniar.y dokument fundacyjny Henryka 
Brodatego 5

• Czy jednak rzeczywiście tak było? Spróbujmy rozważyć tę 
kwestię w oparciu o dokumenty. 

Adresowanie bulli papieskiej do opatki i sióstr w �zebnicy dowo
dzi, że konwent musiał przebywać w Trzebnicy już od jakiegoś czasu. 
Pismo papieża było przecież odpowiedzią na prośbę tegoż konwentu 
o opiekę Stolicy Apostolskiej. UwzglE;dniając czas niezbędny na przesła
nie pisma z Trzebnicy do Rzymu, jak i wystawienie samej bulli, mo

żemy przyjąć, że wysłanie pisma z Trzebnicy miało miejsce kilka mie
sięcy wcześniej, a więc gdzieś wiosną 1202 r. Przypuszczalnie nie nastą
piło bezpośrednio po przybyciu konwentu do Trzebnicy, ale dopiero
w jakiś czas potem, po zadomowieniu się zakonnic. Wobec tego czas

przybycia konwentu do Trzebnicy możemy odnieść co najmniej do 
1201 r., jeśli nie wcześniej. 

O ile w dokumencie papieskim z 1202 r. mówi się jedynie o fundacji 
klasztoru, to już w dokumencie biskupa wrocławskiego z 6 IV 1203 r. 
zostało powiedziane, że „Henricus ... claustrum sanctimonialum de gri
sio ordine construxit" 6

• Ponieważ zaś dokument powyższy dotyczy spraw, 
jak to podkreśla wydawca kodeksu K. Maleczyński, które miały miejsce 

3 CDS, nr 102. 
4 CDS, nr 103. 
5 H. Lu t s c h, Verzeichnis der Kunstdenkmiiler der Provinz Schlesien, t. II,

Wrocław .1886: D. Fr e Y, Die Kunst im Mittelalter (Geschichte Schlesiens Wro- I: 
cła w ;1938, s. 444-445); A. Zinkle r ,  D. Frey, G. Grundma nn Die Klosterkirche in Trebnitz, Wrocław 1940; H. Ti n te I n ot, Die mittelalte;lic1ie Bau
kunst Schlesiens, Kitzingen 1951, s. 10; Z. S wiec ho ws-ki, Architektura na Slą-
sku do polowy XIII w., Warszawa 1955, s. 68-72; M. Kut z ner, Cysterska archi
tektura na Sląsku w latach 1200-1330, Toruń 1969, s. 75-7-8.

6 CDS, nr 102. 
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w styczniu tegoż roku, klasztor musiał być zbudowany jeszcze przed 

styczniem, tzn. w roku poprzednim. Wynika to także z tzw. dokumentu 
fundacyjnego Henryka Brodatego. Skoro „dominus C episcopus Vra

tizlauensis cum universo suorum collegia canonicorum in octave epi
fanie [tj. między 7-13 I 1203 r.] sanctimonialibus in prelibatum locum 

introiductis cereis in terram proiectis in extinctis sub pena districti 
anathematis confirmavit" 7, klasztor musiał być już gotowy. W przeciw

nym wypadku całe to uroczyste wprowadzenie nie miałoby sensu. 

W literaturze przedmiotu utrzymuje się zakorzeniony pogląd, oparty 
na późniejszych przekazach kronikarskich, że w 1203 r. do Trzebnicy 

przybył konwent z Bambergu. Cheąc obstawać przy tym poglądzie, nie 

mającym w źródłach potwierdzenia, trzeba byłoby przyjąć istnienie 
w Trzebnicy przed ,1203 r. innego konwentu żeńskiego, o którym mówi 

bulla papieska. O tym zaś, że tak nie było, przekonuje fragment doku
mentu z 6 IV 1203 r., w którym biskup nawiązuje do bulli papieskiej, 

co znowu podkreśla wydawca kodeksu K. Maleczyński: ,,N os quoque ex 
consensu domini pape Innocencii et consilia capituli VratizJauensis deci

mationem de Stinav et Stobno dieto cenobio contulimus" 6
• 

Budowa klasztoru, wzniesionego niewątpliwie z cegły - podobnie 

jak kościół - a ukończonego w końcu 1202 r., trwać musiała co najmniej 

parę lat. Okres ten był niezbędny chociażby ze względu na przygotowa
nia i wytworzenie odpowiedniej ilości cegieł, których przedtem tutaj 
nie produkowano. Początki budowy klasztoru musimy zatem odnieść do 
czasu przed 1200 r. Budowę tę poprzedził jednak akt fundacji, wznie
sienie prowizorycznych pomieszczeń mieszkalnych i przybycie kon wen

tu. Wobec tego fundacja klasztoru musiała mieć miejsce w latach 1195-
1198 r. Fundacja trzebnicka Henryka Brodatego przypadła więc jeszcze 
za rządów jego ojca, Bolesława Wysokiego. I tym właśnie faktem moż
na tłumaczyć wzmiankę w późnośredniowiecznej kronice głogowskiej 
przypisującą fundację klasztoru trzebnickiego Bolesławowi Wysokiemu. 
Fundacja trzebnicka była dziełem Henryka Brodatego, ale dokonana zo

stała za życia jego ojca, niewątpliwie za jego zgodą i przyzwoleniem. 

Spróbujmy może dokonać małego podsumowania rozważań dotyczą
cych początków klasztoru trzebnickiego. Fundacja trzebnicka Henryka 
Brodatego, ,,quod idem dux in proprio fundo proprio sumptu fundavit 
cum omnibus que fundator ipsa pia vobis liberitate concessit" 9, przy
pada na ostatnie lata rządów jego ojca, Bolesława Wysokiego, na lata 
między 1195 a 1198 r. Konwent żeński „de grisio ordine" przybył w tym 

7 CDS, nr 103. 

111 CDS, nr 102 oraz nr 92. 
9 CDS, nr 92. 

.... 
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czasie do Trzebnicy pod wodzą opatki, zamieszkał w prowizorycznych 
pomieszczeniach aż do czasu wybudowania klasztoru murowanego. Naj
później wiosną 1202 r. ,,abbatissa et sorores" zwróciły się do papieża 
o opiekę Stolicy Apostolskiej. W odpowiedzi papież Innocenty III bullą
z 22 XI 1202 r. przyjmuje klasztor „sub beati Petri et nostra protectio
ne". Do ukończonego w końcu 1202 r. murowanego klasztoru biskup wro
cławski Cyprian wprowadził mniszki w oktawę Trzech Króli· 1203 r.

Należy wspomnieć jeszcze o jednej, dość istotnej dla naszych roz
ważań wzmiance. Chodzi tu mianowicie o wiadomość o udziale przy 
budowie w Trzebnicy mnichów cysterskich z Lubiąża. W dokumencie 
datowanym 9 IX 1203 r. Henryk Brodaty czyni nadania na rzecz klasz
toru cysterskiego w Lubiążu, m. in. za to, że „Lubenses fratres nobis in 
constructione tectorum et campanulis in Trebniz impenderunt" 10. Wia
domość ta jest powszechnie odrzucana. Nie wydaje się to jednak uza
sadnione. Z daty wystawienia dokumentu wnosić możemy, że wzmianka 
ta dotyczy budowy dachu klasztoru i jakiejś sygnaturki, zapewne przy 
klasztorze, może nad kaplicą-oratorium. Rola mnichów cysterskich w bu
dowie klasztoru trzebnickiego była raczej drugorzędna. Jest to zresztą 
jedyna wiadomość o udziale ich w budowie założenia trzebnickiego. 

Równolegle ze wznoszeniem klasztoru postępowała budowa kościoła. 
Z tego właśnie okresu pochodzi trójnawowe założenie bazylikowe bez

transeptowe 11• Budowa ta nie została jednak w pełni zrealizowana, gdyż 
nastąpiła zmiana pierwotnej koncepcji założenia. Wzniesione już częścio
wo_mury wykorzystano jednak w większości w nowym założeniu, znacz
nie większych rozmiarów. Zmiana koncepcji założenia kościoła klasztor
nego nastąpiła, jak wnosić można z późniejszych zapisek klasztoru trzeb
nickiego, w 1203 r., kiedy prowadzenie budowy objął 6-osobowy zespół 
kanoników regularnych sprowadzonych z Arrovais 12. Koszty budowy 
określone zostały na łączną sumę 30 OOO grzywien. Według nowej kon
cepcji kościół otrzymał nawę krzyżową oraz został bardzo znacznie wy
dłużony w stosunku do założenia pierwotnego. W nowym założeniu prze
widziano bogate wyposażenie architektoniczne. W zapiskach klasztoru 
moment zmiany koncepcji założenia kościoła potraktowany jest jako po
czątek budowy. Nie należy się temu zbytnio dziwić. W porównaniu z za
mierzeniami początkowymi, tylko w części zrealizowanymi, było to nie
wątpliwie coś nowego, znaczniejszego. Jest to tym bardziej jeszcze zro-

10 CDS, nr 1J19.
11 T. K o z a c z e w  s ki, O niektórych niewyjaśnionych problemach budowla

nych kościoła klasztornego w Trzebnicy (Biuletyn Historii Sztuki, R. 24, Warsza wa 

1962, nr 1, s. 1119-123). 
12 Z i n kl er, Fr e y, Gr u n d m a n n, op. cit., s. 20.
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zumiałe, że wówczas to sporządzono koszty budowy według nowych za

mierzeń. Ostatecznie liczyło się to, co zrealizowano, a nie to, czego nie 

ukończono. Moment rozpoczęcia realizacji według nowej koncepcji, kon

tynuowanej już bez przerwy i pomyślnie ukończonej, musiał głęboko 

utkwić w tradycji klasztoru. 

Już przed 1214 r. kościół był częściowo ukończony i udostępniony 

wiernym. W 1214 r. arcybiskup gnieźnieński Henryk, biskup wrocław

ski Wawrzyniec i biskup lubuski Wawrzyniec nadali po 40 dni odpu
stu odwiedzającym „inferiori eripta ecclesie beati Bartholomei in Treb
nic" w dniu poświęcania kościoła 13

. W tym czasie więc musiała być już 

całkowicie wykończona część wschodnia kościoła łącznie co najmniej 

z nawą krzyżową. Niemożliwy byłby bowiem dostęp do krypty, gdyby 
nie była wykończona nawa krzyżowa. Był to warunek nieodzowny. Dla

tego też dla umożliwienia dostępu do ukończonej części kościoła w pół

nocnym ramieniu transeptu umieszczono wejście ze znanym portalem. 

Przypuszczać można, że już w tym czasie prace budowlane w korpusie 

nawowym były znacznie zaawansowane. Całkowite ukończenie kościoła 
nastąpiło w 1219 r. 

25 VIII 1219 r. .,L Wratizlaviensis, P Posnanensis, L Lubusensis, 
B Cuiaviensis, C quondam Hauerstadensis, C Pruzie episcopi ad dedica
tionem ecclesie sancte Marie santique Bartholomei apostoli in Trebnic 

divina dispositione adunati pietatis habundanta confisi et famularum dei 
ibidem degentium orationibus subfulti, fervorem etiam fidei et religio
nis in viro inclito Henrico illustri duce Zlesie domus ipsius fundatore et 
populo illuc confluente benignis affectibus amplectentes, in ipso die de-' 

dicatinis eiusdem monasteri et anniversariis eius in perpetum populo 
illuc adventanti XL dierum concendimus indulgentiam" t4.. Poświęcenie 
kościoła miało niezwykle uroczysty charakter. Jest oczywiste, że fun

datorowi klasztoru, Henrykowi Brodatemu, który w tym okresie może 
już poszczycić się wieloma sukcesami politycznymi, zależało bardzo, by 
dzień poświęcenia kościoła wieńczący jego dzieło wypadł jak najbar
dziej okazale. Udział aż 7 biskupów w poświęceniu kościoła był wyda
rzeniem niecodziennym, godnym wielkości ukończonego dzieła. 

Badacze klasztornego założenia trzebnickiego są jednak innego zda
nia. Akt poświęcenia kościoła nie został uznany za akt jego ukończenia. 
Utrzymuje się, że budowa została ukończona znacznie później. Zjawisko 
to jest z pewnością niezwykle dziwne. Najczęściej bywa tak, zwłaszcza 
w odniesieniu do średniowiecza, że nie znamy dat rozpoczęcia ani też 
ukończenia budowli. Stąd też wynika konieczność odwoływania się do 

13 CDS, nr 162.

14 CDS, nr 220.
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porównań, co umożliwia określenie przybliżonej daty powstania danej 

budowli. W wypadku założenia trzebnickiego sprawa ma się odwrotnie. 

Hipotezę o ukończeniu kościoła dopiero po jego uroczystym poświęce

niu wysunęli niemieccy historycy sztuki, którzy pierwsi zajęli się tym 

zabytkiem. Przesunęli oni datę ukończenia kościoła o około ćwierć wie

ku w stosunku do daty poświęcenia 25 VILI 1219 r. Hipotezę tę przyjęli 

i zaakceptowali badacze polscy. ,,Poprawka" chronologii budowy kościo

ła trzebnickiego stała się w ten sposób obowiązująca również w naszej 

literaturze specjalistycznej. Można było ją zmieniać już tylko w drobnych 
szczegółach. Według tej właśnie „poprawionej" chronologii kościoła 

trzebnickiego „ustawiano" chronologię innych bud!]wli śląskich, nawet 

takich, które miały wcześniejsze potwierdzenia. 

Jednakże udokumentowanego faktu poświęcenia kościoła nie można 

negować, toteż wcześniej. czy później musiało powstać pytanie, czy „po
prawka" daty ukończenia budowy kościoła jest uzasadniona. Aby na to 
odpowiedzieć, musimy wpierw zastanowić się nad dwiema sprawami. 
Po pierwsze - czy z punktu widzenia rozwoju architektury europejskiej 
powstanie kościoła trzebnickiego przed 1220 r. byłoby czymś wyjątko
wym? Odpowiedź może być tylko jedna - negatywna. W zestawieniu 
z przodującą w tym czasie architekturą Francji kościół trzebnicki z pew
nością nie wyprzedzał jej, i to zarówno układem przestrzennym, jak 
i formą detalu architektonicznego. Po drugie - czy z punktu widzenia 
ekonomicznego budowa znacznego założenia, jakim było niewątpliwie 
założenie trzebnickie, była możliwa do zrealizowania w ciągu dwudzie
stu paru lat? W tym wypadku odpowiedź jest pozytywna 1s. Przykła
dem jest drugie założenie klasztorne fundacji książęcej. Jest to założenie 
fra!}ciszkańskie we Wrocławiu ufundowane przez Henryka Pobożnego, 

którego budowę rozpoczęto jeszcze za życia Henryka Brodatego. Otóż 
założenie to, wielkością dorównujące trzebnickiemu, powstało także 
w ciągu dwudziestu paru lat, o czym dalej. Jak z powyższego wynika, 
ani rozwój archltektury europejskiej, ani względy ekonomiczne nie uza
sadniają przesunięcia daty ukończenia kościoła poza datę jego poświę
cenia w 1219 r. 

Wobec tego, czym można wytłumaczyć przesunięcie przez badaczy 
niemieckich daty ukończenia kościoła trzebnickiego o około ćwierć wie
ku? Chyba założeniami nauki niemieckiej, że budownictwo wschodniej 

is T. La 1 i k, Uwagi o finansowaniu budownictwa murowanego w Polsce na

początku XIII w. (KHKM, R. 115, Warszawa 1967, nr 1, s. 55-74), stwierdza, że 
jedynie na Śląsku, gdzie wydobywano kruszec, istniały możliwości finansowania 
budownictwa murowanego. Tym faktem tłumaczy wspaniały rozwój budownictwa 
w XII i XIII w.; t e  n że, Legnicka rezydencja Henryka Brodatego (KHKM, R. 15, 
Warszawa 1967, nr 1, s. 75-83). 
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Europy rozwijało się wyłącznie w zależności od budownictwa w Niem
czech. Nie znajdując wzorów dla założenia trzebnickiego na terenie Nie

miec pochodzących z początku XIII w., trzeba było uciec się do przesu
nięcia daty ukończenia tegoż kościoła o około ćwierć wieku. Konsekwen
cją tego było twierdzenie o „niemożności" wystąpienia pewnych form 
detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego, jakie spotykamy w założeniu 
trzebnickim, przed 1219 r. Mimo tych spekulacji nie było możliwe nie
zauważanie w Trzebnicy wpływów francuskich, co przyznać musiał na
wet D. Frey rn. Właśnie dzięki tym wpływom możliwe było tak wczesne 

pojawienie się na naszym terenie form architektonicznych i rzeźbiarskich, 
jakie występują w Trzebnicy. A przeszczepili je tu zapewne owi „sex 

religiosi ex Galia", którzy przybyli z Arrovais do Trzebnicy w 1203 r. 
Za tę właśnie budowę kościoła św. Bartłomiej a Henryk Broda ty nadał 
augustianom ziemię w Nowogrodzie Bobrzańskim, gdzie założyli klasz
tor 17

• 

W kilkanaście lat po ukończeniu kościoła w Trzebnicy w piastowskiej 
rodzinie książęcej gałęzi wrocławskiej ma miejsce kolejna fundacja. Tym 
razem fundatorem jest Henryk Pobożny, który również własnym sump
tem i na własnej ziemi wznosi klasztor braciom mniejszym, pierwszy 
klasztor tego zakonu na ziemiach polskich 1s. Fundacja klasztoru pod 
wezwaniem św. Jakuba we Wrocławiu przypada na ok. 1232/4 ·r. Są to 
jeszcze rządy Henryka Brodatego, ostatnie już lata długiego panowania. 
Fundator, Henryk Pobożny, był wtedy następcą tronu książęcego, z per
spektywą objęcia rządów w całej Polsce. Ileż tu analogii do sytuacji 
z końca XII w., kiedy Henryk Brodaty za życia swego ojca, Bole::;lawa 
Wysokiego, funduje klasztor w Trzebnicy. Wówczas przed Henrykiem 
Brodatym rysowała się perspektywa objęcia rządów nie tylko po ojcu 
Bolesławie, ale także po swym bezdzietnym stryju Konradzie w Głogo
wie i po przyrodnim bracie Jarosławie w ziemi nyskiej. Można podejrze
wać, że Henryk Brodaty świadomie aranżuje fundację wrocławską swego 
syna, dążąc - być może - do wytworzenia w rodzinie książęcej tra
dycji dokonywania fundacji kościelnej przez syna (następcę na tronie) 
za życia ojca. Z punktu widzenia polityki wewnętrznej było to posunię
cie bardzo dobre. Zapewniało przyszłemu panującemu dobre stosunki 
z klerem, przynajmniej z jego częścią. 

I to założenie ma być na miarę książęcą. Wielkością i architekturą 
musi przewyższyć istniejące we Wrocławiu budowle. Jest to o tyle inte-

16 Z i n k 1 er, Fr e y, Gr und ma n n, op. cit.
17 ODS, nr 1-78.
is T. Ko z ac ze wski, Pierwotny kościół franciszkański we Wrocławiu (Prace 

Komisji Historii Sztuki Wr.T.N., t. 3, Wrocław 1963, s. 199-249 i 1353-370); te n że, 

Pierwotny budynek klasztorny franciszkanów we Wrocławiu, w druku. 
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resujące, że klasztor przeznaczony był dla minorytów, a więc zakonu, 
dla którego ubóstwo było naczelnym nakazem. Pod budowę klasztoru 
przeznaczono część terenu książęcego położonego nad Odrą, na północ od 
miasta, w sąsiedztwie kurii książęcej. Prace budowlane szybko postępo
wały naprzód. Toteż wkrótce gotowy był budynek klasztorny oraz prez
biterium kościoła. W 1241 r. w ukończonym już prezbiterium kościoła 
Św. Jakuba złożono do grobu ciaio fundatora klasztoru, Henryka Po
bożnego, który zginął pod Legnicą w bitwie z Tatarami. Mimo śmierci 
fundatora budowa kościoła nie została wstrzymana, choć prace posu
wały się chwilowo zapewne w tempie nieco wolniejszym. Odtąd na bu
dowę łożyła księżna Anna, żona Henryka Pobożnego. Wspomagali za
pewne też jej synowie, zwłaszcza Henryk III, pozostający w zażyłych 
stosunkach z minorytami. W 1256 r. kościół był już całkowicie ukończo
ny. W tym też roku miała miejsce jego konsekracja. Z tej właśnie oka
zji papież Aleksander IV udzielił odpustu tym wiernym, którzy odwie

dzą kościół Św. Jakuba w dniu poświęcenia. Czas budowy całego zało
żenia franciszkańskiego we Wrocławiu wynosił dwadzieścia parę lat 
(1232/4-1256 r.), a więc tyle, ile trwała budowa założenia trzebnic
kiego. 

Spróbujmy zatem porównać wielkości obu tych założeń książęcych. 
Możliwe jest oczywiście porównywanie jedynie kościołów, gdyż w za
łożeniu trzebnickim nie znamy pierwotnego budynku klasztornego. Po
równania mogą być różne. W tej chwili interesujące wydaje się porów
nanie wielkości kościołów, wielkoś:::i ich kubatur. Otóż kubatura kościoła 
trzebnickiego wynosi okrągło 20 OOO m3. I tyle samo wynosi kubatura 
kościoła minorytów wrocławskich, natomiast budynek klasztorny ma 
4000 ma. Sądząc z wielkości kościołów przypuszczać można, że budynek 
klasztorny w Trzebnicy był podobnej wielkości. 

Przyznać muszę, że mimo świadomego poszukiwania związków i za
leżności między obu fundacjami książęcymi, stwierdzenie identycznych 
kubatur kościołów było w pewnym stopniu zaskoczeniem, zwłaszcza że 
planem, układem przestrzennym kościoły te dość wyraźnie się różnią. 
Dodajmy jeszcze, że w obu wypadkach do budowy użyto takiego samego 
materiału budowlanego oraz że oba kościoły były całkowicie sklepione 
i bogato wyposażone w detal architektoniczny. Okoliczności te dla na
szych porównań są dość istotne. Wszystko to wskazuje, że fundacja wro
cławska Henryka Pobożnego dorównywała wcześniejszej fundacji jego 
ojca, Henryka Brodatego. Przypomnijmy jeszcze o zrealizowaniu obu 
fundacji w takim samym czasie - dwudziestu paru lat. Zbieżności te 
nie są bynajmniej przypadkowe. 

Jak wiadomo, założenie trzebnickie nie jest jedynym zrealizowanym 
zamierzeniem budowlanym Henryka Brodatego. W Legnicy zbudował 
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on wspaniałą rezydencję, którą dzięki badaniom J. Rozpędowskiego zna
my dziś niemal w pełni jej pierwotnych kształtów 19. Według autora ba
dań „całe założenie legnickie, jak sugerują wyniki badań archeologicz
nych, mogło powstać nawet na przełomie XII i XIII w. Datowaniu na. 
lata około 1200 nie stałyby na przeszkodzie formy zachowanych wież 
obronnych i pałacu (technika murów, wymiary cegieł, kształt okien), 
chociaż znalezione na terenie palatium luźne detale, pochodzące być mo
że z wyposażenia okien, każą pruisunąć tę granicę bliżej lat trzydzies
tych" 20. ,,Okres budowy zamku należy odnieść do czasów sprzed najazdu 
mongolskiego i wiązać z rządami Henryków sprawujących władzę w la
tach 1201-1241, a najpewniej z Henrykiem Brodatym" 21. Powołując się 
na wzmiankę w Księdze henrykowskiej, J. Rozpędowski kładzie począ
tek budowy w Legnicy po 1222 r. Ponieważ śmierć Brodatego miała 
miejsce w 1238 r., wobec tego budowa założenia zamkowego w Legnicy, 
rozpoczęta „bliżej lat trzydziestych", trwałaby od ok. 1225 do 1238 r. 
Czas budowy wynosiłby więc kilkanaście lat. 

Popatrzmy teraz, jak by wyglądał „harmonogram" czasu budowy dla 
omawianych 3 założeń książęcych, gdybyśmy przyjęli datowania dotych
czasowe, tzn. z „poprawką" chronologii dla Trzebnicy. 
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Na lata od ok. 1225 do 1241 r. przypadłoby spiętrzenie prac, zwłasz
cza zaś w okresl.e 1232-1238 r. prowadzono by równocześnie aż 3 wiel
kie budowy. Jest to raczej nieprawdopodobne. Taki sam „harmonogram" 
prac, ale uwzględniający ukończenie założenia trzebnickiego zgodnie 
z przekazami źródłowymi, przedstawiałby się jak na rys. poniżej. 
W tym wypadku następuje kilkuletnie zazębienie się prac przy budowie 
założeń: legnickiego i wrocławskiego, co nie byłoby niemożliwe dla nie-

19 J. Rozpędows k i, J. Kaźmiercz yk, Paiatium w Legnicy (KAiU, 

t. 6, Warszawa 1961, z. 3, s. 177-202); J. Rozpęd owski, Romańska kaplica

zamkowa w Legnicy (Biuletyn Historii Sztuki,_ R. 26, 1964, nr 1, s. 67-70); te n że,

Początki zamków w Polsce w świetle badań warowni legnickiej (KAiU, t. 10, 1,965,

z. 3-4, 6. 14g.._..1'7•9). 
20 Rozpęd owski, Początki ...
21 Tamże.
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długiego okresu czasu (ok. 6 lat). Ale jednocześni,e między ukończeniem 
założenia trzebnickiego a rozpoczęciem budowy zamku w Legnicy mia
łaby miejsce paroletnia przerwa. Biorąc to pod uwagę, początek budowy 
rezydencji legnickiej należałoby przesunąć nieco wstecz, o kilka lat. 
Nietrudno zauważyć, że okres między ukończeniem założenia trzebnickie
go w 1219 r. i rozpoczęciem budowy klasztoru minorytów we Wrocławiu 
w 1232/4 r. wynosi tyle, na ile określony został czas budowy założenia 
legnickiego. 

Zajmijmy się teraz na chwilę sprawą wielkości założenia legnickiego. 
W wyniku przeprowadzonych badań wiadomo dziś, że tworzą je: 2 wieże 
cylindryczne, budynek pałacowy oraz kaplica. Każda z wymienionych 
budowli ma inne przeznaczenie, inną wielkość i inne opracowanie archi
tektoniczne. Otóż łączna kubatura tych budowli wynosi ok. 18 OOO m3 

(pałac - .112 OOO m3, wieże - 5000 m3, kaplica - ok. 1000 m3). W porów
naniu do klasztorów wrocławskiego i trzebnickiego założenie legnickie 
jest mniejsze o 1/4. Biorąc pod uwagę długość czasu budowy obu klaszto
rów, wznoszenie palatium książęcego trwałoby ok. 18-20 lat, a więc 
o kilka lat więcej, niż wynosi okres od ukończenia założenia trzebnic
kiego do rozpoczęcia budowy klasztoru wrocławskiego. Wynikałoby z te
go, że budowa pałacu legnickiego musiała zazębiać się w czasie z budo
wą jednego z klasztorów lub z budowami obu klasztorów, co wydaje się
bardziej prawdopodobne. Podobieństwo form detalu założenia legnickie
go do form detalu kościoła trzebnickiego zdaje się wskazywać na pod
jęcie przez warsztat pracujący w Trzebnicy prac przy budowie w Legni
cy najpóźniej tuż po ukończeniu kościoła trzebnickiego w 1219 r. 22 Zwa
żywszy jednak na kolejność prac, część ludzi pracujących w Trzebnicy
mogła przejść do pracy w Legnicy już przed pracami wykończeniowymi.
,.Zazębianie się" czasu budowy, polegające na rozpoczynaniu jakiejś bu
dowy przed ukończeniem poprzedniej, jest rzeczą jak najbardziej natu
ralną, wynika niejako z kolejności prac, przy których zatrudnieni są lu
dzie danego zespołu budowlanego. Uwzględniwszy to  wszystko można
wysunąć przypuszczenie, że budowę palatium w Legnicy rozpoczęto już

22 Tak sugeruje Lal i k, Legnicka rezydencja ... 



Fundacje klasztorne Piastów wrocławskich 439 

ok. 1215 r. Ukończenie nastąpiło ok. 1235 r., to jest w parę lat po rozpo
.częciu budowy klasztoru franciszkańskiego we Wrocławiu, jak to przed
.stawia poniższy ,,harmonogram". 
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Budowa 3 dużych założeń architektonicznych realizowanych przez 
księcia rozłożona była w czasie w sposób równomierny. Wszystkie bu
dowle zostały ukończone, i to w stosunkowo krótkim czasie. Dowodzi 
to, że te wielkie zamierzenia budowlane książąt wrocławskich nie prze
kroczyły ich możliwości finansowych. Realizację zamierzeń przeprowa
dzono kolejno, obciążając skarb książęcy w sposób bardzo równomierny 
w ciągu kilkudziesięciu lat. Świadczy to o wysokiej umiejętności plano
wania, a przede wszystkim gospodarowania posiadanymi zasobami finan
sowymi, ]:>ez których niemożliwe było podjęcie tak znacznych inwestycji 
budowlanych23. 

Jeśli przyjęlibyśmy wielkość nakładów książęcych na budowę klasz
toru trzebnickiego, jaką przekazała Legenda o św. Jadwidze, tzn. w wy
sokości 30 OOO grzywien, za podstawę do obliczeń, jak proponuje T. La
lik, koszty budowy 3 założeń zrealizowanych w ciągu ok. 60 lat (od ok. 
1195 do 1257 r.) wyniosłyby ok. 80 OOO grzywien. Nie jest to pełna su
ma, jaką ze skarbca książęcego wydano w tym okresie na budownictwo. 
Dla przykładu wymieńmy chociażby mury obronne zamku wrocławskie
go oraz kaplicę na tymże zamku 24, a także kurię książęcą we Wrocła
wiu na lewym brzegu Odry z ową „turris laterica" -wspomnianą 
w·1253 r. 2s 

Fundacje książąt wrocławskich nie kończą się jednak na klasztorze 
franciszkanów. Po ukończeniu tej budowli księżna Anna w 1257 r. fun
duje we Wrocławiu klasztor klarysek, który już w 1260 r. zostaje oddany 
w użytkowanie mniszek. Fundacja ta nie dorównuje jednak wielkością 
fundacjom poprzednim. Podjęta w kilka lat później z inicjatywy księcia 
Władysława, który był biskupem Salzburga, a w latach 1268-1270 pel-

23 Lal i k, Uwagi o finansowaniu ... 
24 Kaplicę zamkową we Wrocławiu odkrył Edmund Małachowicz. 
2s A. K no b 1 ich, Herzogin Anna von Schlesien, Wrocław ,1965 (Diplomata

saeculi XIII, nr 7). 
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nił funkcję administratora biskupstwa wrocławskiego, przebudowa ko
ścioła klasztornego w Trzebnicy zrealizowana została tylko w niewielkiej 
części (kaplica św. Jadwigi). Wpłynął na to niewątpliwie podział dziel
nicy wrocławskie], jaki dokonał się tuż przed połową stulecia. Uniemoż
liwił on akumulację większej ilości pieniędzy w rękach książąt, jak to 
miało miejsce za Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego. Podejmo
wanie pr�ez poszczególnych książąt większych fundacji jest już niereal
ne, nie może być doprowadzone do końca, czego przykładem jest wspo
mniana przebudowa kościoła trzebnickiego. 

Henrykowi Brodatemu i Henrykowi Pobożnemu, a także ich następ
com chodziło jednakże nie tylko o imponowanie wielkością wznoszonych 
przez siebie budowli, ale także wspaniałością architektury i jej nowo
czesnością. Bardzo wyraźnie ujawnia się dbałość o przeszczepianie na 
grunt polski nowości w dziedzinie 8rchitektury. Widzimy to nit! tylko 
w wypadku założenia trzebnickiego, ale także w Legnicy, Wrocławiu 
i znów w Trzebnicy (przebudowa gotycka). Dla tej to właśnie przyczy
ny niP. korzystano z tego, co było wprawdzie bliżej, ale już niec-o prze
starzałe w stosunku do dalszego Zachodu. Sięgano po nowsze, mimo że 
znajdowało się dalej i było niewątpliwie kosztowniejsze. Fundacje Hen
ryka Brodatego i Henryka Pobożnego są „nietypowe", są książęce. Tak 
więc „nietypowy" jest układ planu w Trzebnicy i „nietypowe" jest prze
sklepienie kościoła braci mniejszych we Wrocławiu. ,,Nietypowe" dla 
naszych stosunków jest też założenie legnickie. Ale każde z tych zało
żeń ma charakter niewątpliwie monumentalny i nowoczesny, na miarę_ 
i możliwości książąt piastowskich Wrocławia. 

KLOSTERSTIFTUNGEN HEINRICHS DES BARTIGEN UND HEINRICHS DES 

FROMMEN. ZUR FRAGE DER GR0SSE UND DER CHRONOLOGIE DER STIF

TUNGEN 

Heinrich der Bartige und des.sen Sohn Heinrich der Fromme sind als Begriln
der zweier klosterlicher Stiftungen bekannt, und zwar des Frauenklosters in Trze
bnica und des Minoritenklosters in Wrocław. A1s drittes grosses Bauwerk ist da.s 
Palatium Heinrichs des Bartigen in Legnica zu nennen. Ein Vergleich der beiden 
Klosteranlagen erweist, dass sie von ahnlicher Grosse waren. Die Kubatur jedes 
die.ser Bauwerke betrug 25 OOO m3

• Es waren also Bauwerke von ansehnlicher 
Grosse. Interessant ist, dass auch die Bauzeit beider Klaster ahnlich war und rund 
zwanzig Jahre betrug. Das Kloster in Trzebnica entstand in den Jahren 1\195/98--
1219 und das Kloster in Wrocław in den Jahren 1232/34-1257; der Aufbau des 
herrlichen Palatiwnm in Legnica fant dagegen in die Zeit dazwischen. Die Errichtung 
der filrstlichen Residenz, deren Kubatur etwa 18 OOO m3 betrug, dauerte rund zwan
zig Jahre und fallt in die Zeit urn 12Jl5--:1235. 




