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JERZY MULARCZYK 

KILKA UWAG W SPRAWIE FRANCISZKANÓW GLOGOWSKICH 

W XIII WIEKU 

Bracia mmeJs1 pojawili się w Polsce w latach trzydziestych XIII w. 
Sprowadził ich z Pragi czeskiej i osiedlił równocześnie we Wrocławiu 
i Krakowie Henryk Pobożny 1. Na Śląsku XIII-wieczny� nastąpił szcze
gólnie bujny rozwój zakonu św. Franciszka. Tutaj znalazła siedzibę i pole 
działalności większość klasztorów polskich 2. Zadecydowała o tym sto
sunkowo duża w porównani� z innymi dzielnicami urbanizacja Śląska. 
Zakładanie klasztorów minoryckich zbiega się tu niemal w czasie ze 
wzrostem roli miast. Konwent franciszkański obok dominikańskiego wnet 
okazuje się nieodłą�znym elementem pejzażu każdego znaczniejszego 
miasta 3• Początkowo klasztory polskie podlegały organizacyjnie francisz
kańskiej prowincji saskiej. Najpóźniej w 1239 r. powstała prowincja 
czesko-polska'· W ramach nowej prowincji zgromadzenia minorytów pol
skich wchodziły w skład kustodii wrocławskiej. Stan ten utrzymywał się 
do 1255 r., kiedy to powołanp do życia dalsze kustodie s. 

Jeden z licznych śląskich klasztorów franciszkańskich ufundowany 
został w Głogowie. Z powodu milczenia źródeł historycznych początki 
fundacji głogowskiej i jej dalsze dzieje są niejasne. Głogów nie jest by-

1 K. Ka n ta k, Franciszkanie polscy, t. I, 1237-1517 , Kraków 1937, s. 19-21; 
T. Si 1 n i ck i ,  Dzieje i u.strój kościoła katolickiego na Sląsku do końca w. XIV,

Warszawa 1953 , s. 391; C. Ba r a n, Sprawy narodowościowe u franciszkanów ślą

skich w XIII w., Warszawa 1955 , s. 17-20; T. Szafrański, Klasztory francisz
kańskie na Sląsku w XIII w. i ich przynależność organizacyjna (Roczniki Huma
nistyczne, t. VII, 1960. z .  2, s. 163); J. K ł o c z  owski , Zakony na ziemiach pol
skich w wiekach średnich (Kościół w Polsce, t. I, Kraków 1968 , s: 465-466).

2 Si ln i cki, op. cit., s. 390 i prz yp . 3; S z afrański, op. cit., s. 173; 
K ł o c z o w s k i, op. cit., s. 467-468. 

a S i 1 n i c ki, op. cit., s. 388. 
4 K a n t a k, op. cit., s. 21; S z afr a ń s ki, op. cit., s. 174 nn.; K ł o c z  o ws ki, 

op. cit., s. 465. 
s Kanta k, op. cit.; :Sa ra n, op. cit., s. 26-27; Sz afrański, op. cit. 
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najmniej w tym względzie wyjątkiem. Zakony mendykantów paszych 
w ogóle nie zdołały wzbudzić początkowo zbytniego zainteresowania auto
rów średniowiecznych zabytków pisarskich 6. Próby więc odtworzenia 
genezy i późniejszych losów siłą rzeczy obracać się muszą w kręgu mniej 
lub bardziej umotywowanych hipotez 1. Niemniej konwent głogowski ze 
wszech miar zasługuje na taką próbę. Dzieje jego potoczyły się zupełnie 
odmiennie niż wszystkich pozostałych domów minoryckich na Śląsku. 
Zajmował on w stosunku do nich stanowisko niejako opozycyjne, prze
chylające się w stronę innych centrów ówczesnej dyspozycji politycznej. 
Orientację tę zachował aż do upadku w XVI w. Geneza jej tkwi jednak 
w XIII w., tak przecież przełomowym dla śląskich zgromadzeń francisz
kanów. A franciszkanie tej dzielnicy czekają dotąd na nowe opracowanie. 
Sform.ułowania aktualnego dorobku badawczego w wielu punktach nie 
zadowalają, zwłaszcza jeśli idzie o zrozumienie podłoż� secesji 1284 r. 
Kontrowersje budzą także opinie co do konwentu Głogowa. 

Pierwszą wzmiankę historyczną o istniejącym w Głogowie klasztorze 
przynosi dokument Konrada głogowskiego z 1257 r., który w datacji za
wiera informację, że został wystawiony w klasztorze tamtejszych mino
rytów s. T. Kozaczewski, biorąc pod uwagę minimum 7-8 lat koniecz
nych przy ówczesnej technice budowlanej na wzniesienie wcale okazałej 
budowli, datuje przybycie mnichów do miasta mniej więcej na 1250 r.9 
Fundacje franciszkańskie w Polsce zawdzięczają powstanie prawie wy
łącznie książętom 10. Z tej racji i dowodnie potwierdzonych ścisłych 
związków z dworami monarszymi minoryci ogólnie uchodzą za książę
cych protegowanych i sojuszników 1i. O ile tedy brak jednoznacznych 
przekazów, zawsze prawie szuka się im fundatora v<?Śród dynastów. 
W 1249 r. Konrad wywalczył od starszego brata, Bolesława, osobną dziel
nicę ze stolicą w Głogowie. Jego więc ogłoszono fundatorem, a tego 
dzieła dokonać miał najpóźniej właśnie w 1249 r. 12 Jedynie C. Baran 
chciałby widzieć zakonników w Głogowie już w 1247 r. 1s 

G Zob. K ł o cz o wski, op. cit., s. 475. 
7 Zob. Szafrański, op. cit., s. 162 nn. 
8 Regesten z. schles. Geschichte, wyd. C. Grtinhagen, Wrocław 1875-1886, nr 970 

(dalej - Re g.). 
D T. K o z a c z e w  ski, Założenie franciszkańskie w Głogowie z polowy XIII w.

(Ze studiów nad średniowieczny m Gło gowem i Krosnem, Zielona G ór a  197-0,
s. 108-109).

10 K ł o c �owski, op. cit., s. 471.
11 Silnicki, op. cit., s. 391; Bar an, op. cit., s. 40 nn.; Szafrański, op. cit., 

s. 168 nn.
12 Szaf r a ń ski, op. cit., s. 168; Ko z ac ze wski, op. cit., s. 109. 
1a B a r a n, op. cit., s. 32. 
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Osiedlenie się minorytów przed wybudowaniem klasztoru było nor
malnie stosowaną praktyką. Podobna sytuacja zaistniała we Wrocławiu 14. 
Sam proces fundacji franciszkańskiej przebiegał wielostopniowo. Inaczej 
niż benedyktyni czy cystersi bracia mniejsi nie byli tak wymagający; 
aż do chwili wybudowania klasztoru zadowalali się lokalem prowizorycz
nym. Za zapoczątkowanie fundacji uznać wolno fakt pojawienia się na 
danym terenie mnichów, a za fundatora tego, kto ich sprowadził 15. We
dług wszelkiego prawdopodobieństwa franciszkanie przywędrowali do 
Głogowa z wrocławskiego zgromadzenia św. Jakuba. Do takiego twier
dzenia upoważnia znaczenie i wielkość klasztoru wrocławskiego, który 
wyłącznie mógł wtedy zdobyć się na podjęcie kadrowego wysiłku w po
staci delegowania misji 16. Ponadto założenie architektoniczne klasztoru 
głogowskiego, choć nie pozbawione oryginalności, wyraźnie nawiązuje 
w formie do budowli z Wrocławia 11. 

Z całej powyższej konstrukcji dotyczącej genezy konwentu w Głogo
wie źródłowo poświadczony jest jedynie fakt istnienia klasztoru w 1257 r. 
Również niemal za pewnik przyjąć można domniemanie o wyjściu mino
rytów głogowskich z Wrocławia. Reszta zaś, przede wszystkim osoba 
fundatora i czas przybycia, jest czystą kombinacją. Przyjęty przez Koza
czewskiego 7-8 letni okres budowy klasztoru nie wzbudza najmniejszych 
zastrzeżeń, lecz już datowanie na tej podst_awie, mając najwcześniejszą 
wiadomość z 1257 r., jest dowolnością. Autor ten wyobraża sobie, iż 
wizyta księcia z dworem w klasztorze i wystawienie tu dokumentu wy
nikły z zaproszepia mnichów do odwiedzenia świeżo ukończonej budowli, 
natomiast upamiętnieniem spotkania była celowo umieszczona wzmianka 

14 Franciszkanie wrocławscy początkowo zajęli dawne opactwo $w. Marcina, 

a dopiero w 1240 r. przenieśli się do własnego klasztoru, zob. S z af r ański, op. cit., 
s. 160; T. Ko z a c  z e  w ski, Fundacje klasztorne Henryka Brodatego i Henryka
Pobożnego (Sobótka, XXVIII, 1973, nr 4, s. 436).

15 S z af r ański, op. cit., s. 157 nn., później jednak zdaniem tego badacza

zmienia się pojęcie fundatora, którym nie będzie już ten, kto tylko sprowadził bra

ci, lecz ten, kto prócz tego dal im budynki, ewentualnie ziemię. Przeczy temu doku
ment dominikański Konrada głogowskiego z 1258 r., E. M i  n s b e r  g, Geschichte 
der Stadt und Festung Gross-Glogau, t. I, Głogów 1853, nr 2, litt. b, w którym 
czytamy: ,,Thomas Episcopus Vratislaviensis Fundator extitit Monasterii fratrum 
praedicatorum in Glogovia et quidem in parte meridionali ecclesiae lateritiae, que 
primitus in honorem S. Petri Apostoli fuerat constituta sed Conradus dux Silesiae 

his fratribus pro loco australi aliam in parte Septemitrionali donevit aream ad 
consecrationem claustri et aedificorum". Zatem mimo darowizny księcia biskup nie 

stracił miana fundatora. 
1
° Ko z a c  ze w ski, Założenie franciszkańskie ... , s. 109; Kl o c z  o w ski, op.

cit., s. 473, misja owa winna liczyć nie mniej niż 12 osób. 
11 Ko z a c  ze w ski, Założenie franciszkańskie ... , s. 109.
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datacyjna 1s. Teza ta nie trafia do przekonania. W pierwszym rzędzie nie 

wiemy, czy klasztor nie stał już wcześniej, a tylko wobec zaginięcia star

szych przekazów pozostajemy w nieświadomości. Poza tym, o ile władca 
chciałby jakoś nadzwyczajnie uczcić dzień odwiedzin, oczekiwać by nale

żało ewentualnie dokumentu nadawczego dla franciszkanów. Tymczasem 

wystawiony w 1257 r. dokument przeznaczony był dla klasztoru w No

wogrodzie Bobrzańskim. Informacje o miejscu wystawienia dokumentu 
nie są bynajmniej rzadkością. Nie powinny wszak skłaniać do wniosko
w,mia o emocjonalnym zaangażowaniu wystawcy, jeśli naturalnie nie 
wynika to z dodatkowych przesłanek. 

Następną w kolejności wzmiankę o głogowskim klasztorze posiadamy 
dopiero z 1261 r. Jest ona zapisana w dokumencie tego samego księcia 
i ma identyczną formę, co z 1257 r., mianowicie datacja podaje: ,,Actum 
in Glogau, in domo fratrum minorum" 19. Dokument ten miał pierwszo
rzędną wagę dla kościoła wrocławskiego: Konrad odnowił Tomaszowi I 
przywilej kościelny z 1253 r. Zatem i dokument z 1261 r. nie dotyczy 
franciszkanów. Wiemy w każdym razie teraz na pewno, że zapiska doku
mentu z 1257 r. absolutnie nie musi kryć jakiegokolwiek jubileuszu. 

Prócz wystawcy i miejsca wystawienia dwa przed chwilą omówione 
dokumenty mają jeszcze jeden wspólny mianownik, mianowicie osobę 
Tomasza I. Jego pobyt w klasztorze w 1257 r. poświadcza lista świadków, 
na której figuruje na pierwszym miejscu. Najpewniej także w 1261- r. 
jako odbiorca tak ważnego przywileju był obecny. Domyślać się wolno, 
iż Tomasz I zatrzymał się wówczas u franciszkanów, dokąd przybył ksią
żę, aby załatwić obie te kwestie. W powyższych dokumentach Konrada 
głogowskiego związki biskupa z· konwentem rysują się przeto równie kla
rownie, jak księcia, a kto wie, czy nie bardziej; wprawdzie wystawcą był 
monarcha, natomiast kościół pozornie petentem, lecz waga pozycji poli-

, tycznej Tomasza I była wówczas o wiele znaczniejsza niż Konrada 20. 
W pełni udało się chyba podważyć wymowę nadaną dokumentowi 

z 1257 r. Nie zbliżyliśmy się jednak ani na jotę do rozwiązania problemu. 
Wezwanie Św. Stanisława klasztoru głogowskiego posłużyło niektórym 
badaczom za dowód, że klasztor nie mógł powstać: przed 1253 r., tj. przed 

1s Tamże, s. 108-109, 
19 Mi n s b e r g, op. cit., nr 3, nie znając, załóżmy teoretycznie, dokumentu 

z 1257 r., jedynie ten z 1261 r., nic nie stanęłoby na przeszkodzie, by wzorem 
wspomnianego badacza ogłosić uroczystości otwarcia klasztoru właśnie w tym roku. 
Trzymając się zaś konsekwentnie 7-8-letniego okresu budowy, przybycie braci 
zaraz przeniesiemy na lata 1253-1254. 

20 Historia Polski, t. I, cz. 1, Warszawa 1964, s. 404, w drugiej połowie XIII w. 
„umacniało się szczególnie stanowisko biskupa wrocławskiego, wzrastającego do roli 
czynnika nadrzędnego nad książętami śląskimi". 
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kanonizacją patrona 21. Słuszność tego twierdzenia nie jest pewna. Boraw
ska wprawdzie dowiodła przekonywająco braku śladów obchodzenia 
święta biskupa krakewskiego przed kanonizacją 22, ale niestety z usta
lenia tego nie wynika wiele. Jeśli bowiem klasztor nie został wyświęcony 
tym wezwaniem do 1253 r., nie znaczy to, że nie stał przedtem, a każda 
późniejsza chronologia aż do 1257 r. jest równie aktualna 23. 

Przypatrzmy się teraz grze politycznej na Śląsku w połowie XIII w., 
która w konsekwencji dała Konradowi udzielne księstwo, a literaturze 
przedmiotu podstawy do umiejscowienia w czasie fundacji głogowskiej 
i wybrania fundatora. Jeszcze w czerwcu 1249 r. stosunki Konrada z Bo
lesławem układały się poprawnie, gdyż wspólnie wystawiali dokumen
ty 24. Niebawem Konrad zrzucił mitrę biskupią i wystąpił do brata z żą
daniem wydzielenia księstwa. Małżeństwo z córką Władysława Odonica, 
Salomeą, zjednało mu jej braci, książąt Wielkopolski. Z początku popierał 
go także Henryk III wrocławski. W pierwszych miesiącach 1250 r. Prze
mysław I urządził najazd na Bolesława, zdobył Bytom i oddał gród swe
mu śląskiemu aliantowi 2s. Jednocześnie popsuły się stosunki Konrada 
z Henrykiem. Ten pierwszy \Vięził władcę Wrocławia za to, że nie wy
wiązał się z przyrzeczenia nakłonienia· Bolesława do wydzielenia mu 
należnej części dziedzictwa. Henryk III wydostał się z niewoli za ponow
nym przyrzeczęniem spełnienia- obietnicy 26. Zrażony do niedawnego so
jusznika i zaniepokojony jego sukcesami, wszedł w kontakt z Bolesławem 
Rogatką. Ostatecznie Konrad dopiero w 1251 r. ugruntował swoje pano
wanie w Głogowskiem, Krośnieńskiem i Bytomskiem. Ale z Henrykiem III 
pozostawał nadal w stanie otwartej wojny. W 1254 r. wraz z Przemysła
wem I niszczycielsko napadł na dzieln�cę wrocławską 21. 

21 M. K u t  z n e r, Głogów (Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad
środkową Odrą i dolną Wartą, t. II, Zielona Góra 1970, s. 167, przyp. 129). 

22 D. B o r  a w s k a, Z dziejów jednej legendy, Warszawa 1950, s. 76. 
23 Zob. też S z a f r ańs k i, op. cit., s. 165. 
24 Reg., nr 698, 702.
25 Roczniki wielkopolskie, wyd. B. Kilrbis (MPH SN, t. VI, Warszawa 1962, 

s. 27); Kronika wielkopolska, wyd. G. Ktirbis (MPH SN, t. VIII, Warszawa 1970,
s. 95).

26 Roczniki wielkopolskie, s. 28, ,,Eodem anno (1250] dux Conradus filius Henrici
fratrem suum Henricum ducem captivatum tenuit eo quod eidem prominiserat et 
iure iurando firmaverat, quod a duce, Boleslao fratre ipsorum ei partem terre 
requireret, quod non fecit ipse autem dux Henricus datis pro se obsidibus liberatus 
est, ita tamen, quod vel a fratre Boleslao fratri Conrado requireret, vel de terra 
propria eidem Conrada satisfaceret"; Kronika wielkopolska, s. 96. 

27 Roczniki wielkopolskie, s. 33-34; Kronika wielkopolska, s. 100, 102. Całość 
zagadnienia sporu scharakteryzowali R. G r o d e ck i, Dzieje pąlityczne Sląska do 

1290 r. '(Historia Sląska, t. I, Kraków 1933, s. 245 nn.); K. M a  1 e c z yń s k i, Śląsk 
w epoce feudalnej (Historia Sląska, t. 1, cz. 1, Wrocław 1960, s. 495-496). 

3 - Sobótka 4/74 
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Trudno przypuszczać, że Konrad głogowski w latach 1249-1251 miał 
·czas na zajmowanie się fundacją franciszkanów. Absorbowały go wówczas
problemy wiele bardziej skomplikowane i ważniejsze. Także potem,
w świetle nieprzyjacielskiej atmosfery wrocławsko-głogowskiej, zorgani
z·owanie we wrogim Wrocławiu grupy franciszkańskiej dla Głogowa było
raczej niemożliwe. Henryk III pozostawał z klasztorem Św. Jakuba w bli
skiej komitywie 2s. Nawet gdyby Konrad powziął podobny zamiar, w co
trzeba wątpić, spotkałby się z kontrakcją Henryka, a i sami franciszkanie
nie chcieliby zapewne zrażać. sobie księcia.

Już obecnie dysponujemy dostatecznymi przesłankami do odrzucenia 
· mniemania o dotarciu franciszkanów do Głogowa w latach 1249-1254.

Oznacza to, że nie mogli przybyć później, ponieważ nie zdołaliby wznieść
do 1257 r. klasztoru. Wniosek z dotychczasowych rozważań nasuwa się
wyraźny: mnisi zjawili się w Głogowie przed 1249 r., a jeśli tak, to od
pada automatycznie kandydatura Konrada jako fundatora. Jak pamię
tamy, już C. Baran widział zakonników w Głogowie od 1247 r., nie przy
toczył wszakże żadnych argumęntów za tym poglądem. Śledząc dalsze
koleje losów zgromadzenia głogowskiego uda się, być może, jeszcze coś
w tej sprawie dorzucić. Żródła długo zachowują milczenie o zgromadzeniu
św. Stanisława. Z 1272 r. znamy przypomnienie Tomasza II, między in
nymi naszym minorytom, o przestrzeganiu kar kościelnych nałożonych
na Konrada głogowskiego i jego kraj 2s. Franciszkanie podporządkowali
się biskupowi, odbywając nabożeństwa przy zamkniętych drzwiach ko
ścielnych. Nie słyszymy też nic w najbliższym okresie o nieporozumie
niach domu głogowskiego z hierarchią diecezji. Książę Głogowa znalazł
wtedy pośród duchowieństwa śląskiego zwolenników. Zostali oni w doku
mencie Tomasza II imiennie wymienieni i ekskomunikowani 3o. Zgodnie
z wymową dokumentu z 1272 r. brak franciszkB:nów na liście ukaranych.

Na poczet zasług fundacyjnych 'Konrada kładzie się dodatkowo fun
dację krośnieńską z lat siedemdziesiątych. T. Szafrański wybór księcia
na fundatora motywuje domniemaną chęcią zapewnienia sobie przez Kon
rada pomocników do walki z Tomaszem II. Analogię autor ten znajduje
w okolicznościach dojścia do skutku fundacji św. Jakuba we Wrocławiu,
gdyż sprowadzenie tu konwentu w latach trzydziestych zbiegło się z za
ciętym sporem dziesięcinnym s1. Analogia to odległa i jak wszystkie ana
logie wysoce niebezpieczna. F�anciszkanów Ż Krosna poznajemy z nad
mienionego wyżej upomnienia Tomasza II z 1272 r. w sprawie kar nało-

28 K o·z a c ze ws ki, Fundacje kiasztorne ... , s. 436.
20 Reg., nr 1413. 
3o Tamże, nr 1421. O przebiegu .konfliktu Konrada głogowskiego z Tomaszem II

zob. Si I n ick i, op. cit., s. 176-177. 
s1 Si 1 n icki, op. cit., s. 168.
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żonych na Konrada. r oni śladem głogowian dochowali wierności bisku
powi. 

Na losach franciszkanów w Głogowie nader istotnie zaważył okres 
zaciętego konfliktu Henryka Probusa z Tomaszem II. W swojej ogromnej 
większości franciszkanie śląscy opowiedzieli się wtedy po stronie władzy 
świeckiej. Zakwestionowali cenzury rzucone przez biskupa ·i w najlepsze 
odbywali niczym nie zakłócone posługi religijne 32. Z dokumentów To
masza II dowiadujemy się, iż za nim stanęli tylko franciszkanie klaszto
rów opolskich i od dawna lojalni głogowscy 33. W latach tych poznajemy 
dwóch członków zgromadzenia głogowskiego, Jakuba i Jana. Są oni 
świadkami na doki.pnencie Tomasza II upoważniającym oficjała_ Wa
wrzyńca do przedstawienia Henrykowi Probusowi żądań kościoła 34• 

W 1284 r. stronnicy książęcy oderwali się od prowincji czesko-polskiej 
i zgłosili akces do prowincji saskiej, której kapituła odbyła zaraz we· 
Wrocławiu. inauguracyjne posiedzenie 35. Po odejściu franciszkanów do 
prowincji saskiej głogowian zastajemy w kustodii gnieźnieńskiej. Kwestia 
przynależności organizacyjnej Głogowa jest nader zagmatwana. W, lite
raturze rozmaicie określa się chronologię przejścia braci z konwentu 
głogowskiego do sąsiedniej kustodii. W sumie nie potrafimy odpowiedzieć 
jednoznacznie na pytanie, czy klasztor Św. Stanisława natychmiast po 
reorganizacji w 1255 r. znalazł się w kustodii gnieźnieńskiej, czy może 
doszło do tego nieco później, a jeśli tak, to kiedy? 

Za przejściem w 1255 r. Głogowa do kustodii gnieźnieńskiej opowiada 
się Saafrański 36. Na pierwszy rzut oka wydaje się mało prawdopodobne, 
by stricte śląski konwent zupełnie sztucznie i niezrozumiale odłączono 
od macierzystej kustodii. Związki z biskupami wrocławskimi, którym za
pewne nie było obojętne objęcie ramami gnieźnieńskimi klasztoru ich 
diecezji, także zdają się przeczyć tej propozycji. Z drugiej zaś strony 
możemy wskazać na Konrada głogowskiego jako ewentualnego' inspira
tora tego kroku. Żle nastawiony do Wrocławia i księcia tam panującego, 
a sprzymierzony z prokościelnymi książętami Wielkopolski, mógł wy
wrzeć presję na zmianę obediencji głogowian. Zadziałać również mogła 
uzasadniona obawa Konrada przed zdominowaniem władz kustodii przez 
lojalne Henrykowi III centrum wrocławskie, która była w stanie kształ
tować przeciwko niemu postawę konwentu jego stolicy. Ponadto gnieź
nieńska przynależność franciszkanów głogowskich dobrze tłumaczyłaby 
ich prokościelne stanowisko w kontrowersjach z monarchami. 

32 Reg., nr 1783, 1786, 1793, 1877, 1995, 2008, 2026; Sil n i ck i, op. cit., s: 175 nn. 
u Reg., nr 1877, 1995. 

34 Tamże, nr 1818. 

35 Si I n icki, op. cit., s. 393; Bar a n, op. cit., s. 96 nn., 108.
36 B a r a n, op. cit., s. 182.



464 Jerzy :M:ularczyk 

Logika argumentów przemawiających za inspiracją Konrada głogow
skiego daje się jednak dość łatwo podważyć. Przede wszystkim władca 
Głogowa nie potrafił zmusić członków konwentu do współdziałania w la
tach 1271-1273. Wątpić tedy należy w udaną presję władcy i wcześniej. 
Dalej, na zjeździe Henryka III, Konrada i Bolesława we Wrocławiu 
w 1254 r. usunięto - jak się zdaje - punkty zapalne i doszło do ogólnej 
pacyfikacji; w każdym bądź razie na pewno już po śmierci Przemysława I 
(1257) horyzont polityczny na Śląsku rozjaśnił się ostatecznie 37. Nie mu
siał zatem Konrad obawiać się już odtąd niechęci Wrocławia. Natomiast 
niezachwianą solidarność z celami kościoła śląskiego całkowicie zadowa
lająco tłumaczą szczególne jakby więzy konwentu z biskupami wrocław
skimi. Upadły zatem zasadnicze przesłanki kombinacji dorobionej do nie 
uzasadnionego zdania Szafrańskiego. Szukać trzeba przeto innych po 
temu okazji i przyczyn. 

Porządek organizacyjny zakonu braci mniejszych był przez długi czas 
nie ustabilizowany. Reformowano go w 1239 r. i potem w 1260 r. 3s 
Właśnie w 1260 r. kapituła generalna podjęła uchwałę o przyłączeniu 
śląska do prowincji saskiej. Tak wszak się już wtedy nie stało. Decyzje 
te, choć normatywne, musiały być realizowane oddolnie, tj. drogą cesji 
pojedynczych domów 39. Wolno jednak w decyzji kapituły generalnej 
upatrywać niepomyślny znak na przyszłość dla spoistości prowincji cze
sko-polskiej. Nie był to zresztą ostatni zły omen dla prowincji przed 
1284 r. Rok 1268 przyniósł odebranie przedstawicielom prowincji czesko
-polskiej głosu na kapitule generalnej i prawa obioru prowincjała, któ
rego odtąd mianować miał generał zakonu. Restrykcje te były konse
kwencją odbytego trochę wcześniej sądu nad prowincją 40. 

U podłoża powyższych wydarzeń dostrzega się sprzeczności narodo
wościowe trawiące klasztory prowincji, zwłaszcza Śląska. Sprzeczności 
owe tkwiły w niechęci Niemców do Słowian. Niemieckiego oblicza fran
ciszkanów śląskich nikt obecnie nie kwestionuje. Nie inaczej rzecz się 
mia,ła i w Głogowie 41• Potwierdzenie napięć etnicznych w klasztorach 
minoryckich znajdujemy w dwóch dokumentach królowej Czech Kune
gundy z lat 1268-1278 42. Zwracała ona uwagę opatce trze°!)nickiej i kar
dynałom rzymskim na niedopuszczalne i krzywdzące praktyki Niemców 
w stosunku do współbraci innych narodowości. Wybuch waśni nastąpił 

37 B. Wł o d a r s k i, Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV 

wieku (1250-1306), Lwów 1931, s. 19, 30. 
aa S z afr a ń s ki, op. cit., s. 158 nn. 

s9 Dowodzą tego wydarzenia z 1284 r. 

,o B a r a n, op. cit., s. 88 nn. 

,1 K a n t a k, op. cit., s. 335. 

42 Ch. Re is c h, Monumenta Germaniae Franciscana, t. I, Urkundenbuch der 

Kustodien Goldberg u. Breslau, Dlisseldorf 1917, nr 37, 38. 
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w 1284 r. Nim Niemcy przeszli do prowincji saskiej, powyrzucali z klasz

torów zakonników słowia6.skich 43. 

W kontekście niemieckiego charakteru klasztoru głogowskiego 
w sprzecznościach natury narodowościowej nie uda się znaleźć argu
mentów uzasadniających odejście zgromadzenia św. Stanisława do ku
stodii gnieźnieńskiej. Także postanowienie z 1260 r. z braku praktycznej 
realizacji nie powinno wzbudzać niepokoju. Mimo to C. Baran chciałby 
konwent głogowski przenieść tam właśnie tuż po 1260 r.44 Bez najmniej

szego wyjaśnienia K. Kantak wyprowadza nasz klasztor z kustodii wro
cławskiej w latach 1272-1274 45. Na dalszych stronach tej samej pracy 
zmienia nieoczekiwanie zdanie i powiada, że stało się to dopiero po re
wolcie większości konwentów 'śląskich, a więc w 1284 r:tG Pomijając nie
konsekwencje, ostatnie przypuszczenie najlepiej trafia do przekonania. 
Pozostaje kwestią otwartą, co zadecydowało o wyłamaniu się głogowian 
z solidarnego frontu franciszkańskiego? Tenże Kantak sugeruje, że osta
tecznie zadecydowały plany polityczne Henryka głogowskiego, aspirują
cego do zjednoczenia ziem polskich i stąd ukierunkowanego perspekty
wicznie na Wielkopolskę 47. W świetle ścisłej współpracy konwentu gło
gowskiego z Tomaszem II jakiekolwiek możliwości oddziaływania księcia 
nie wchodzą w tym wypadku raczej w rachubę. Przecież Henryk głogow
ski i poprzednio zaliczał się do najgorliwszych stronników Henryka Pro
busa w czasie zmagań z biskupem 48. Wokół osoby księcia wrocławskiego 
tworzył się wówczas krąg jednoczycielski, władca zaś Głogowa grał 
w tym środowisku przedniejszą rolę 49. Gdyby więc był zdolny porozu
miewać się z franciszkanami i okazywać im swą wolę, przede wszystkim 
odciągnąłby ich od sojuszu z biskupem i skłonił do przystąpienia do jed
nolitego frontu z pozostałymi klasztorami minorytów. Jednakże, podobnie 
jak Konrad w latach 1271-1273, nie był w stanie tego dokonać. Promo
torem związania się konwentu Głogowa z Gnieznem mógł być jedynie 
Tomasz II, protestujący wraz z całą hierarchią kościoła polskiego u naj
rozmaitszych czynników przeciw występkowi franciszkanów so. Zwróćmy 
uwagę na pewną istotną analogię. Otóż poróżnieni na tle .rodzinnym 
z Henrykiem Probusem książęta ziemi opolskiej, Mieszko raciborski, Ka-

43 S i 1 n i c ki, op. cit., s. 393. 

44 Ba r a n ,  op. cit., s. 91. 

45 K a n t a  k, op. cit., s. 164. 

46 Tamże, s. 321, 336. 

47 Tamże, s. 335-336. 

4s Ma l e c z yński, op. cit., s. 506-507, 517. 

49 Tamże, s. 520 nn. 
5° Całość probl ematyki zw iązan ej z walką Henryka Probusa z hierarchią ko

ścieln ą przedsta wił S i 1 n i c k  i, op. cit., s. r77 nn. 
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znruerz bytomski i Przemka cieszyński, trzymali stronę Tomasza II 51, 

pociągając za sobą tutejsze zgromadzenia franciszkańskie. Ci franciszka
nie stanęli od razu u boku swych protektorów i potomków fundatorów. 

Dzieje minorytów Głogowa w ciągu XIII w. nieodłącznie splatają się 
z biskupami wrocławskimi. W najtrudniejszych chwilach, w latach 1271-
1273 i zwłaszcza w czasie decydującej rozgrywki z Henrykiem Probusem, 
nie opuścili kościoła śląskiego. Wiemy, że mnisi tego klasztoru przebywali 
w otoczeniu Tomasza II. Wcześniej zaś dwukrotnie Tomasz I gościł w mu
rach klasztoru, asystując przy nadaniach kościelnych Konrad.a. Równo
cześnie pozostawali niezmiennie w opozycji do książąt śląskich, w tym 
i głogowskich. Unikali też dworu książęcego. Widocznie nie poczuwali się 
do żadnych związków z· monarchami. Antyksiążęce nastawienie kon
wentu św. Stanisława było w owym czasie absolutnym wyjątkiem wśród 
franciszkanów śląskich. Nie ma zatem w ogóle podstaw do mówienia 
o książęcej metryce fundacji głogowskiej.

Od samego początku uchwytnych w źródłach dziejów klasztoru fakty
pr_zemawiają za biskupią genezą fundacji. W świetle tego, co dotąd zostało 
powiedziane, fundatorem był najpewniej Tomasz I, natomiast czas fun
dacji zamkniemy w przedziale lat 1240-1247/48. W tych latach biskup 
odgrywał pierwszoplanową rolę na dworze księżnej Anny i Bolesława. 
Jego wpływy i możliwości polityczne przeżywały apogeum, do tej pory 
nie notowane 52• Po podziale dziedzictwa między Henryka III i Bolesława 
Rogatkę Tomasz I nadal zachował dobrą pozycję- u Henryka III ss, a z Bo
lesławem, który władał również Głogowem, gdzieś od 1247 r. dochodziło 
do ostrych zadrażnień 54. Dlatego górną granicę fundacj1i stawiam na ten 
rok, dolną zaś wyznacza stabilizacja konwentu wrocławskiego, będącego 
bazą placówki głogowskiej, czego dowodem jest zakończenie budowy jego 
stałej siedziby 55. 

Zainteresowanie katedry wrocławskiej Głogo'łv'.em nie ograniczało się 
do hipotetycznej fundacji franciszkańskiej. Miasto równocześnie z Wro
cławiem staje się centrum archidiakonatu, poświadczonego w źródłach 
w· 1226 r.s& Najpóźniej w 1232 r. Tomasz I, co uzasadnił Kozaciewski, 

51 G r o d e c ki, op. cit., s. 304-305. 

52 Tamże, s. 238-239. 

53 Ma 1 e c z yń ski, op. cit., s. 500-501, zob. też wyżej, przyp. 20. 
54 C. Gr il n ha ge n, Die Zeit Herzog Heinrichs III. von Schlesien - Breslau

1241-1266 (Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte Schlesiens, t. XVI, 1882, s. 20 nn.); 

S i 1 n i ck i, op. cit., s. 164 nn. 

55 Zob. wyżej, przyp. 14. 

56 Kodeks dyplomatyczny Sląska, wyd. K. Maleczyński, t. III, Wrocław 1964,

nr 318; Si 1 n i ck i, op. cit., s. 346 nn. 
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sprowadził do Głogowa zakon dominikanów s1. W następnych wiekach 
tradycja katedry wrocławskiej uparcie, choć bałamutnie będzie łączyła 
erekcję kolegiaty głogowskiej z imieniem biskupa wrocławskiego Hey
mona (1120-1126) ss. Ciągłość _systematycznego umacnfania pozycji ko
ścioła w Głogowie jest wyrazista. Lata 1228, 12�2 i któryś rok z prze
działu 1240:_1247/48 wyznaczają kolejne etapy tej drogi: najpierw archi
diakonat, potem dominikanie i w końcu franciszkanie, a dla ukoronowa
nia akcji urabianie przeświadczenia o zasługach w powołaniu do -życia 
kolegiaty, której istnienie jest najdawniejszej daty. Mendykanci stano
wili dla średniowiecznych ośrodków władzy bardzo poszukiwanego so
jusznika. Ze względu na walory i przydatność polityczno-propagandową 
w kształceniu opinii publicznej o przyjazne kontakty z dominikanami 
i franciszkanami zabiegali książęta i biskupi s9. Jeśli idzie o Głogów, to 
rywalizację wygrali bezapelacyjnie purpuraci kościoła. 

Jest jeszcze jeden ważki moment, popierający wysuniętą hipotezę, 
mianowicie wezwanie św. Stanisława, patrona konwentu głogowskiego. 
Wezwanie to nie było w XIII w. na Śląsku zbyt popularne. Według Neu
linga, poza klasztorem w Głogowie nosiły je jeszcze kościoły parafialne 
w Bukowie (Strzegomskie, polowa XIII w.), Raszowie (Opolskie, 1297), 
Chrząszczycach (Opolskie, koniec XIII w.) i Kwieciszewie (Świdnickie, 
koniec XIII /w.) eo. Niewątpliwie kościoły te, jak i klasztor otrzymały imię 
świętego pod wpływem promieniującego z Krakowa kultu. Również 
w innych dzielnicach Polski świeżo zakładane instytucje, w tym i zako
nów żebrzących, przybierały imię Stanisława 61. Franciszkanie wraz z do
minikanami istotnie przyczynili się do kanonizacji biskupa krakowskie
go 62• Sam akt kanonizacji dokonał się w Asyżu w kościele św. Franciszka, 
gdzie upamiętniają to wydarzenie freski przedstawiające legendę św. Sta
nisława os. Bracia polscy wchodzili w skład delegacji krajowej, która 
w Rzymie czyniła starania kanonizacyjne 64, aczkolwiek z 20 tylko jeden 
dom śląski konsekrowano wezwaniem św. Stanisława. Nie mniejszą gor
liwość wokół sprawy kanonizacji dawnego biskupa wykazywał Tomasz I. 
W 1250 r. brał udział w pracach komisji przygotowującej materiały kano-

57 T. K o  z a c z e  wski, Głogów - miasto średniowieczne (Kwartalnik Archi
tektury i Urbanistyki, t. XVIII, 1973, z. 1, s. 22-23). 

ss T. La 1 i k, Początki kolegiaty głogowskiej (Ze studiów nad śre dniowie czny m 
Głogowem i Krosne m ,  s. 63 nn.). '

sG K ł o c z  o wski, op. cit., s. 471-472. 
60 Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des 

Mittelalters, Wrocław 1902, s. 22, 42, 246, 249. 
61 B o r a w s k a, op. cit., s. 84. 
62 J. D ą br o w ski, Ruch franciszkański a od-rodzenie Polski w XIII i XIV w. 

(Swięty Franciszek z Assyżu, Kraków 1928, s. 175). 
63 Tamże. 
M MPH, t. Il, Warszawa 1961, s. 805. 
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nizacyjne as, a w cztery lata później był na uroczystościach kanonizacyj
nych w Krakowie GG. Nie kończą się na tym zasługi kościoła wrocław
skiego w procesie kanonizacji Stanisława. Jeden z najbliższych współ
pracowników Tomasza I, kanonik kilku kapituł, Jakub ze Skaryszewa/ 
wespół z drugim kanonikiem wrocławskim i krakowskim Gocwinem stał 
na czele wspomnianej delegacji do stolicy apostolskiej 67. Rejestr aktyw
ności Wrocławia na polu kanonizacji Stanisława jest niebagatelny, ale 
Wrocławia biskupiego, nie książęcego. 

Kult św. Stanisława lansowany uparcie w XIII w. przez środowisko 
kleru krakowskiego posiadał wyraźnie zarysowane tendencje polityczne, 
choć ukryte w otoczce pobożności. Geneza kultu ma swe źródła w atmo
sferze XIII w., charakteryzującej się dążnościami wyższej hierarchii ko
ścielnej do zajęcia .w stosunku do władców świeckich dominującej pozy
cji 68. Triumf kleru przez kanonizację biskupa, zabitego swego czasu ręką 
koronowanego członka rodu, jest ostateczny i stanowi upokorzenie dy
nastii 69. Piastowie nie mieli żadnych powodów do pielęgnowania tradycji 
męczeństwa Stanisława 10. Żąda się od nich ekspiacji za czyn przodka 
i posłuszeństwa kościołowi 11. Święto krakowskie 1254 r. zę.szczycili swą 
obecnością wyłącznie książęta nie opierający się hierarchii kościelnej, 
w tym jedyny reprezentant Śląska, Władysław opolski 12. Rozpętany 
w Krakowie atak propagandowy na koronę Bolesława Szczodrego z jed
noczesną reklamą męczeństwa Stanisława, odzwierciedlony w kręgu tam
tejszej historiografii, zaakceptowany przez źródła wielkopolskie, zostaje 
na Śląsku przez proksiążęce dziejopisarstwo w swym antymonarchicznym 

65 S i  1 n i c k i, op. cit., s. 161. 
66 Roczniki wielkopolskie, s. 34; Kronika wielkopolska, s. 101; MPH, t. II, s. 805. 
01 S i 1 n i c k i, op. cit., s. 170, o ich wrocławskim kanonikacie zob. R. S a m  u 1-

s k i, Untersuchungen iiber die personliche Zusammensetzung des Breslauer Dom

kapitels im Mittelalter, cz. 1, Weimar 1940, s. 17 nn. 
os E. M a 1 e c z y ń s k a, Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu 

o Sląsk w XIII w. (Szkice z dziejów śląska, t. I, Warszawa 1955, s. 143).

69 M. G ę b a  r o w i c z, Początki kultu św. Stanisława i jego średniowieczny
zabytek w Szwecji, Lwów 1925, s. 36-39; S. K r  ak o w s k i, Kościół a państwo 

polskie do początków XIV w., Warszawa 1950, s. 161. 
76 Gęb a r o w i c z, op. cit.; Bo r a w s k a, op. cit., s. 11.
71 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, wyd. E. Piekosiński, t. I, Kra

ków 1874, nr 38; MPH, t. II, s. 811, ,,Ecclesion Dei libertatibus privilegiis, commodis, 

per principes seculares suffragio ... Numquam principibus contra ecclesiam aut in 

clerum aliquomodo per suadento"; R. Gr o d e  c k  i, Dzieje wewnętrzne Polski 

XIII w. (Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 290). 
72 Roczniki wielkopolskie, s. 34, ,,Cui canonisacioni interfuerunt nobiles pa

tres ... 1;t nobiles viri duces Poloniae: Kazimirus dux Lancicie et Cuyauie, Premisl 

dux Polonie, Semonitus dux Mazouie, Boleslaus dux Cracouie et Sandomirie, Wla
dislaus dux de Opol"; Kronika wielkopolska, s. 101. 
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ostrzu stępiony i sprowadzony do wymiarów niemal czysto dewocyj

nych n. Takie stanowisko tutejszej historiografii wskazuje najwyraźniej 

na daleko posuniętą rezerwę Piastów śląskich wobec kultu nowego, anty

dynastycznego świętego. 

Dążenia do równorzędności kościoła i państwa, nawet wyższości ko

ścioła, cechują program polityczny Tomasza I 74. Zrozumiałe jest tedy jego 

zainteresowanie kultem Stanisława. Rezultatem tego było niejako sym

boliczne nadanie konwentowi braci mniejszych w Głogowie imienia Sta

nisława. Musimy przyznać, że klasztor w Głogowie idealnie zestroił swą 

działalność z tendencjami kultu tego świętego. 

EINIGE BEMERKUNGEN ZUR FRAGE DER GLOGOWER FRANZISKANER 

IM 13. JAHRHUNDERT 

Der Verfasser beschaftigt sich mit der endgilltig nach nicht geklarten Frage 

der Datierung der Stiftung des Klosters des Franziskanerordens in Głogów. Er 

polemisiert mit der Hypothese, dass es sich urn eine Stiftung des Herzogs Konrad 

aus der Zeit urn 1250 l)andelte. Auf Grund seiner Analyse der politischen Zustande 

in Schlesien urn die Halfte des 13. Jh. kommt der Autor zum Schluss, dass als 

Stifter dieses Klosters der Wrocławer Bischof Tomasz I. anzusehen sei und dass 

die Griindungszeit in die Jahre 1240-1247/8 falle. 

73 J. Mu 1 a r c  z y k, Echa koronacji królewskich w polskim dziejopisarstwie 

do końca XIII w., Acta Universitatis Wratislaviensis 226, Historia, z. 26, 1974., 

s. 63-65.

1, S i  1 n i c k  i, op. cit., s. 161.




