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PRZEMYS AW WISZEWSKI

Wroc aw

HENRYK BRODATY KONFRATREM L SKICH ZAKONNIKÓW?

UWAGI NA MARGINESIE DWÓCH DOKUMENTÓW Z 1204 ROKU

W 1204 r. ksi  wroc awski Henryk I dokona  nada  na rzecz opactw w. Win-

centego na O binie oraz NMP na Piasku. Nic w tym dziwnego, klasztory by y jed-

nymi z najwi kszych na l sku i we Wroc awiu. Zaszczycenie ich przejawem ksi -

cej aski dobrze mie ci si  w wewn trznej logice dzia alno ci fundacyjnej

Brodatego1. Jednak w obu dokumentach pojawi  si  zwrot, który przykuwa uwag

wspó czesnego czytelnika. Oto w dyplomie wystawionym przez w adc  zakonni-

cy zostali nazwani fratres mei2. Traktuj c rzecz dos ownie w kontek cie instytucji

redniowiecznego Ko cio a, nale a oby s dzi , e w adca wskazywa  tym samym

na cz ce go z oboma opactwami szczególne wi zi braterstwa. Jako honorowy brat

wiecki, konfrater klasztoru, cieszy by si  wszystkimi dobrami duchowymi wypra-

cowywanymi przez konwent dla cz onków spo eczno ci zakonnej. Ale nie sk a-

da by lubów zakonnych. Taka forma zaszczytnego wspó uczestnictwa w adców

we wspólnotach zarówno zakonnych, jak i kanoników kapitulnych nie by a niczym

nowym. W Rzeszy znano j  najpó niej od pocz tków XI w. w odniesieniu do ka-

noników, a pierwsze jej przejawy mog y mie  miejsce ju  dwa wieki wcze niej

w kr gu opactw benedykty skich3. W wypadku Piastów pierwszym konfratrem in-

stytucji Ko cio a zosta  najprawdopodobniej Boles aw Chrobry, przez krótki czas

dzier cy honorow  prebend  lub kanonikat w Magdeburgu4. Pewne jest posiada-
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1 Zob. P. Wiszewsk i, „Chrze cija ski ksi  Henryk”. Wokó  pobo no ci ksi cia l skiego Hen-
ryka I Brodatego (w druku).

2 SUb 1, nr 94, s. 67; nr 95, s. 68.
3 Zob. podstawowe opracowania tematu J. F leckens te i n, Rex canonicus. Über Entstehung und

Bedeutung des mittelalterlichen Königskanonikates, w: Festschrift Percy Ernst Schramm zu seinem
Siebzigsten Geburtstag von Schülern und Freunden zugeeignet, hrsg. von P. Classen, P. Scheibert,

Bd. 1, Wiesbaden 1964, s. 57–71; M. Gro te n, Von der Gebetsverbrüderung zum Königskanonikat.
Zu Vorgeschichte und Entwicklung der Königskanonikate an den Dom- und Stiftskirchen des deut-
schen Reiches, „Historisches Jahrbuch” 103 (1983), 2. Halbband, s. 1–34 i J. Wol lasch, Kaiser und
Könige als Brüder der Mönche. Zum Herrscherbild in liturgischen Handschriften des 9. bis 11. Jahr-
hunderten, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 40 (1984), H. 1, s. 1–20.

4 Zob. ostatnio M. Derwic h, Kanonicy wieccy, Boles aw Chrobry i Magdeburg. Ze studiów
nad „zapomnian ” instytucj  ko cieln , w: Viae historicae. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profe-
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nie przez W adys awa Hermana prebendy kanonicznej w Bambergu5. To jednak

wszystko do pocz tku XIII w., co w kwestii tego typu relacji Piastów z Ko cio em

do tej pory ustalono. Przyznajemy, e to niewiele. Tym wi ksza wi c waga obu

dokumentów l skich. Czy by ods ania y one nowy wymiar zwi zków Henryka

z lud mi Ko cio a, a mo e nawet ca ym Ko cio em lokalnym?

Zapewnienie sobie przychylno ci wielkich opactw na Piasku i na O binie mog-

o odgrywa  istotn  rol  dla w adcy w momencie, gdy przygotowywa  si  do do-

konania kompleksowej przebudowy ca ej osady wroc awskiej. Nie od rzeczy by-

oby wskaza , e zdaniem Haliny Manikowskiej w adca ten poprzez swe fundacje

i hojno  wobec ludzi Ko cio a zwi zanych z Wroc awiem d y  do uzyskania sym-

bolicznej przewagi nad Piotrem W ostowicem6. To on by  wszak fundatorem za-

równo klasztoru na O binie, jak i – po rednio – opactwa NMP na Piasku. Podkre-

lenie ksi cego patronatu nad tymi klasztorami by o nieodzowne, by móc

budowa  Ko ció  zwi zany z w adc , a nie rodami mo nych, i tym samym wzmac-

nia  spójno  w adztwa ksi cego. Ojciec, Boles aw Wysoki, wybra  bardzo dra-

styczne rodki w tej walce z pami ci  fundatora, wroga W adys awa II Wygna ca

– wygna  osadzonych przez W ostowica benedyktynów i osadzi  na ich miejsce nor-

bertanów7. Henryk wybra  drog  perswazji, tak e dlatego, e drog  utorowa  mu

ojciec. Zawi zanie wi zi braterstwa z kanonikami regularnymi z Piasku i norber-

tanami z O bina mia oby w tej sytuacji szczególny wyraz. Ksi  by by duchowym

cz onkiem wspólnot zakonników w klasztorach fundowanych ongi  przez jego wro-

ga, ale obecnie zamieszkanych przez mnichów sprzyjaj cych – przynajmniej

w znacznej wi kszo ci – Piastom. Tak dalece, e przyjmuj cych w swe szeregi w ad-

c , który te  nie sk pi  im swego wsparcia materialnego i opieki prawnej.

Te daleko id ce dywagacje musimy jednak od razu poda  w w tpliwo : adne

inne ród o nie daje nam bodaj w t ej wskazówki o zawarciu zwi zku braterstwa

mi dzy wspomnianymi opactwami a ksi ciem Henrykiem Brodatym. W najwa -

niejszym dla tego typu rozwa a  ródle, nekrologu z opactwa w. Wincentego,

znajduje si  tylko sucha wzmianka: „Henricus dux Slezie [obiit]”8. Analogicz-

nie zapisywano dat  zgonów innych ksi t, wpis po wi cony Brodatemu na ich

tle niczym si  nie ró ni9. Z drugiej za  strony pojawiaj  si  w nekrologu notki
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sorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesi t  rocznic  urodzin, red. M. Goli ski, S. Rosik,

(AUWr, No 2306, Historia 152), Wroc aw 2001, s. 233–241.
5 Zob. A. Gieysz to r, Bamberg i Polska w XI i XII wieku, „Studia ród oznawcze” 15 (1971),

s. 74; J. S t rze lczyk, Bamberg a Polska w redniowieczu, „Roczniki Historyczne” 62 (1996), s. 78.
6 Zob. H. Manikowsk a, Princeps fundator w przedlokacyjnym Wroc awiu. Od Piotra W osto-

wica do Henryka Brodatego, w: Fundacje i fundatorzy w redniowieczu i epoce nowo ytnej, red.

E. Opali ski, T. Wi licz, Warszawa 2000, s. 46–49, 56–57.
7 Zob. M. Derwic h, Piastowie l scy a benedyktyni (XII–XIII w.), w: Krzeszów u wi cony ask ,

red. H. Dziurla, K. Bobowski, (AUWr, No 1782), Wroc aw 1997, s. 41–42.
8 Nekrolog opactwa w. Wincentego we Wroc awiu, wyd. K. Maleczy ski, wst p i komentarze

B. Kürbis, R. Walczak, (MPH, SN, t. 9, cz. 1), Warszawa 1971, s. 29 – 23 marca.
9 Np. o Mieszku Pl tonogim, stryju Brodatego, napisano: „obiit Mesco dux Polonie”, ibidem,

s. 47 – 16 maja.
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o konfratrach i „consorores” klasztoru, którzy jednak nie pochodzili z rodu ksi -

cego10. Nie oznacza to przecie , e zawi zanie takiej wi zi mi dzy ksi ciem

wroc awskim a pewn  wspólnot  zakonn  by oby rzecz  wykluczon . Za dobro-

dziejstwa na rzecz klasztoru w Miechowie jego imi  zosta o wci gni te do ksi -

gi brackiej tego zakonu, co wraz z pozosta ymi wpisami dotycz cymi innych

w adców piastowskich – dobrodziejów klasztoru uzyska o zatwierdzenie przez

patriarch  Jerozolimy11. Dodajmy jednak, e zwi zek Henryka z klasztorem by

do  lu ny. Jego obecno  w ksi dze brackiej wynika a z tendencji zakonników

do traktowania wszystkich ksi t ma opolskich yczliwych dla klasztoru jako

swych konfratrów, co mia o te  wa kie polityczne i propagandowe znaczenie dla

samego w adcy12. W odró nieniu od bo ogrobców ma opolskich nie przetrwa a

do naszych czasów adna redniowieczna ksi ga bracka, a bodaj i spis konfra-

trów któregokolwiek z klasztorów l skich. A jednocze nie mimo istnienia nie-

w tpliwych, cis ych zwi zków mi dzy w adcami piastowskimi a tutejszymi kla-

sztorami nie sposób wskaza  adnego ród a, które co najmniej do po owy XIII w.

sugerowa oby wej cie piastowskiego w adcy lub cz onka jego rodziny do grupy

konfratrów zakonników.

Nie oznacza to, e ksi ta tak za ycia, jak i po mierci nie cieszyli si  szcze-

gólnymi przywilejami udzielanymi przez zakonników w zakresie wspomnie  li-

turgicznych w intencji zbawienia dusz swoich i swych bliskich. Zabiegali o nie

podobnie jak wszystkie wielkie, wspó czesne rody ksi ce Rzeszy13. Spo ród wielu

stereotypowych wzmianek dotycz cych tego zjawiska a zwi zanych z Brodatym

na uwag  zas uguje dokument opata Gerarda z klasztoru w. Wincentego wysta-

wiony w 1204 r. Jest on odpowiedzi  na darowizny ze strony Henryka Brodatego

zawarte w interesuj cym nas dokumencie z okre leniem „moi bracia”, dotycz cym

w a nie norbertanów wroc awskich. Opat Gerard zatwierdza  w nim rozmaite po-

s ugi liturgiczne na rzecz Henryka, w cz ci przez niego samego wskazane i wsparte

odpowiednimi nadaniami (anniwersarze), w cz ci dobrowolnie przyznane mu przez

opata i wspólnot . Te ostatnie to odprawianie dwa razy w tygodniu mszy konwen-

tualnych, w tym jednej za grzechy ksi cia, z kazaniem i komemoracj  „in secreta

facta”, drugiej za  za dusz  Boles awa Wysokiego, a po mierci Henryka ju  za

jego zbawienie14. Cz stotliwo  i podnios y charakter s u by liturgicznej zwi za-

nej z nadaniami ksi cia czyni yby gest opata wyj tkowym. Gdyby nie to, e bar-

dzo podobne, wr cz identyczne zalecenia dotycz ce cotygodniowych modlitw kon-

wentualnych w intencji Brodatego i jego ojca wyda  drugi z obdarowanych, Alard,

Henryk Brodaty konfratrem l skich zakonników? Uwagi na marginesie...

10 Np. Golis aw, Radolf i Boreta, konfratrzy klasztoru, ibidem, s. 55 – 26 czerwca; „Geyla conso-

ror”, ibidem, s. 30 – 27 marca.
11 Kodeks dyplomatyczny Ma opolski, wyd. F. Piekosi ski, t. 2, Kraków 1886, nr 376, s. 16.
12 Szerzej zob. P. Wiszewsk i, op. cit.
13 Zob. M.R. Pau k, „Program fundacyjny” Piastów l skich w XIII wieku i jego rodkowoeuro-

pejskie konteksty, w: Piastowie l scy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, Katowice

2007, s. 86–99.
14 SUb 1, nr 96, s. 69.
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opat NMP na Piasku15. Dwie identyczne w swym charakterze akcje prawne ksi -

cia zrodzi y niemal identyczne skutki w zakresie pos ug liturgicznych ze strony

zakonników. I dodajmy, e w obu wypadkach, mimo nazwania przez ksi cia za-

konników „moimi bra mi”, brak sugestii z ich ju  strony, e ksi  by  konfratrem

obu opactw. A przecie  gdyby nim by , to akurat w tym momencie by oby wr cz

wskazane przywo a  t  okoliczno  jako dodatkowo cz c  w adc  z klasztorami

i uzasadniaj c  jego szczególne przywileje w relacjach z nimi.

Bardzo s abe s  wi c przes anki, by szuka  jakich  ladów konfraterni Broda-

tego z opactwem w. Wincentego. Chc c dociec, jakie znaczenie mia y wzmianki

o „moich braciach” w dokumencie ksi cym, warto spojrze  na frazy, w których

si  one pojawiaj . W dyplomie dla opactwa na Piasku zaimek dzier awczy poja-

wia si  tylko dwa razy, zawsze w odniesieniu do wi zi rodzinnych okre lanych

z punktu widzenia Brodatego – „mego ojca” oraz „moich przodków”16. Inaczej jed-

nak rzecz ma si  w dokumencie dla opactwa w. Wincentego. Tu ksi  deklaro-

wa , e „patre meo pie memorie Bolezlao viam universe carnis ingresso villam

Odram decimis meis  deductis de mera gratia ecclesie beati Vincentii et fratribus

meis  ibi deo servientibus donavi [podkr. – P.W.]”17. Wydaje si  wi c, e i w ten

sposób nie osi gniemy atwo rozwi zania zagadki. Znaczenie u ycia zaimków dzier-

awczych w dokumentach nie jest bowiem jednoznaczne. „Mój” mo e tu oznacza

zarówno „nale cy do mojej rodziny – bardzo mi bliski” (ojciec, przodkowie), jak

i „b d cy moj  w asno ci  – podporz dkowany mojej woli” (dziesi ciny). Oba te

znaczenia przewijaj  si  przez dokumenty, a przyj cie jednego z nich w odniesie-

niu do zakonników wroc awskich ma swoje wa kie konsekwencje. Je li „moi bra-

cia” oznacza „mi bliskich, moj  rodzin ”, znajdujemy w tym przes ank  do dal-

szego poszukiwania ladów konfraterni zawartej mi dzy klasztorem a ksi ciem. Ale

je li mowa jest tu o stosunku zale no ci od w adcy, to mo emy w tym zwrocie upa-

trywa  ladu szczególnej wizji relacji mi dzy ksi ciem i „jego” klasztorem, czy

mo e szerzej – Ko cio em.

W chwili obecnej o jakiejkolwiek jednoznacznej interpretacji tych zwrotów trud-

no mówi . Szczególnie, e maj  one zupe nie wyj tkowy charakter. Niemniej pod-

sumowuj c przedstawione wy ej fakty ród owe wydaje si  ma o prawdopodob-

ne, by my na podstawie cytowanych wzmianek mogli sugerowa  wci gni cie

Brodatego do grona konfratrów obu klasztorów. Przeciwnie. Oba analizowane do-

kumenty powsta y najprawdopodobniej w kancelarii ksi cej, a ich formularz uk a-

da a ta sama osoba18. Ich tre  odzwierciedla zatem punkt widzenia ksi cia, a przy-

Przemys aw Wiszewski

15 Tak przynajmniej mo na s dzi  z zapiski streszczaj cej zaginiony dokument opata Alarda wpro-

wadzonej do r kopisu kroniki kanoników regularnych z opactwa na Piasku, zob. ibidem, nr 94, s. 66,

komentarz wydawcy.
16 Ibidem, s. 67.
17 Ibidem, nr 95, s. 68.
18 Tak s dzi  Heinrich Appelt i jego argumenty – wskazanie na uderzaj ce podobie stwo formu-

larza z jednej strony, rozbie no ci nazewnicze w stosunku do dokumentu opata Gerarda z drugiej –

wydaj  si  przekonuj ce, zob. ibidem, komentarz do dokumentów nr 94, s. 66; nr 95, s. 67–68.
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najmniej ludzi z jego najbli szego otoczenia, na relacje mi dzy w adc  i Ko cio-

em. Bardziej wi c prawdopodobne, e ksi , wspominaj c o „swoich braciach”,

widzia  w nich „swoich ludzi”, osoby poddane jego – jako zwierzchnika – woli.

Takich samych, jakimi byli zarówno „moi baronowie”19, jak i zrównani do jedne-

go poziomu w dokumencie Henryka z 1202 r. „liczni moi baronowie i moi kapela-

ni”20. W podobnym sensie, cho  w oderwaniu od relacji z ksi ciem, pojawiaj  si

„bracia” w pó niejszych dokumentach w adcy, gdzie mowa jest o opacie klasztoru

NMP na Piasku i „jego [tj. opata] braciach”21. Mo liwe zatem, e wspomniane dwa

dokumenty s  w t ym ladem podj cia przez Brodatego w pocz tkach jego pano-

wania próby specyficznego ukszta towania swoich relacji z duchownymi Ko cio a

l skiego, a mo e tylko zakonnikami klasztorów zale nych od niego. Je li jednak

tak by o, to szybko z tego zamiaru zrezygnowa . W pó niejszych jego dokumen-

tach, wystawianych zarówno dla klasztorów fundowanych przez jego przodków,

jak i przez niego samego, nie podj to próby okre lania w analizowany sposób in-

teresuj cych nas relacji duchownych i ksi cia. I cho  l ski Ko ció  za czasów Hen-

ryka by  ci le zwi zany z w adc , to unikano sugestii, by istnia o jakiekolwiek

podobie stwo mi dzy ówczesn  pozycj  duchownych a t , która charakteryzowa-

a relacje kleru z fundatorem lub mo nym opiekunem w ramach X–XI-wiecznych

fundacji typu „Ko cio a prywatnego”. Przywo ane przez nas dokumenty mog  wi c

by  tylko swoistym, odleg ym echem takich pogl dów na zwi zki mi dzy w adc

a klasztorami, ladem próby utrzymania „Ko cio a monarszego” w diecezji wro-

c awskiej. O tym, e jeszcze du o pó niej miano wiadomo  mo liwo ci tego typu

wi zi mi dzy duchownymi a ich dobrodziejami, mo e przekona  znany passus

z Kroniki polskiej. Ten, w którym W adys aw Wygnaniec w trakcie skromnej bie-

siady na polowaniu sugerowa  Piotrowi W ostowicowi: „forte commodius uxor tua

cum abba te  tuo  nunc convivatur [podkr. P. W.]”22. Gdyby  jeszcze uda o si

dowie , e passus ów pochodzi  z wtopionego w Kronik , lecz powsta ego u schy -

ku XII w. poematu o Piotrze W o cie… Dzi  jednak takiej chronologicznej zbie -

no ci wskaza  nie mo emy. Jedyne, co nam pozostaje, to skonstatowa , e Hen-

ryk Brodaty na pocz tku swych rz dów d y  do podkre lenia swojej ojcowskiej,

by nie rzec nadrz dnej pozycji w relacjach z duchownymi, cz onkami Ko cio a lo-

kalnego. A jego pó niejszy obraz w adcy pobo nego na sposób franciszka ski, po-

kornego i uleg ego wobec przewodników duchowych odleg y jest od XIII-wiecz-

nej rzeczywisto ci23.

Henryk Brodaty konfratrem l skich zakonników? Uwagi na marginesie...

19 Zob. ibidem, nr 113, s. 79.
20 Ibidem, nr 77, s. 50.
21 Ibidem, nr 142, s. 101; nr 211, s. 154.
22 Kronika polska, wyd. L. wikli ski, w: MPH, t. 3, Lwów 1878, s. 631.
23 Zob. w tej kwestii S. Ros i k, Pius princeps. O pobo no ci Henryka Brodatego w tradycji wie-

ków rednich, w: Piastowie l scy w kulturze..., s. 386.


