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PRO REMEDIO ANIME? FUNDACJA KLARYSEK W G£OGOWIE*

Klasztor klarysek w G³ogowie fundowany przez ksiêcia Henryka I G³ogowskiego,
syna Konrada, wnuka Anny i Henryka Pobo¿nego, wzbudzi³ moje zainteresowanie
z kilku powodów. Po pierwsze, z uwagi na pó�ny czas fundacji � 1307 r., czyli datê
pozostaj¹c¹ poza g³ównym nurtem fundacyjnego �boomu� klasztorów franciszkañ-
skich zarówno w Europie, jak i na ziemiach polskich1. Po drugie, ze wzglêdu na
rzadkie dla klasztoru zakonu franciszkañskiego, a szczególnie linii ¿eñskiej, we-
zwanie ko�cio³a � �w. Krzy¿a. W prowincji saskiej i czesko-polskiej, do której na-
le¿a³y klasztory franciszkañskie zak³adane na ziemiach polskich w XIII w., G³o-
gów by³ jedynym ¿eñskim domem z ko�cio³em o takim patrocinium, a w�ród
klasztorów mêskich wezwanie �w. Krzy¿a mia³a jedynie �wi¹tynia franciszkanów
w Lubaniu2.

Zainteresowanie fundacj¹ wzrasta³o w miarê kwerendy bibliograficznej przy-
nosz¹cej niestety nik³e efekty. Wiadomo�ci o dziejach klasztoru s¹ lakoniczne
i rozproszone. Tomasz Jurek w monografii o Henryku G³ogowskim wspomina o fun-
dacji w dwóch zdaniach, stwierdzaj¹c, ¿e cech¹ indywidualn¹ religijno�ci ksiêcia
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* Tezy niniejszego artyku³u zosta³y przedstawione na miêdzynarodowej konferencji Terra cognita.
Przestrzeñ i jej interpretacja w perspektywie studiów nad przesz³o�ci¹, Interdyscyplinarne Spotkania
Historyczne. Ad fontes IX, �roda �l¹ska, 22�24 X 2008 r., za co wyra¿am wdziêczno�æ organizato-
rom, dr. dr. P. Wiszewskiemu i S. Rosikowi, dziêkujê tak¿e dyskutantom za uwagi, w szczególno�ci
prof. dr hab. H. Manikowskiej.

1 Szczyt zainteresowania fundacjami franciszkañskimi przypad³ na pierwsz¹ po³owê XIII w., zob.
L. di Fonzo, A. Pompe i, J. Odoa rd i, Bracia Mniejsi Konwentualni: historia i ¿ycie (1209�1976),
Niepokalanów 1988; S.J. B a r c i a k, Franciszkanie w Polsce, pierwszy etap rozwoju � XIII wiek
(W Nurcie Franciszkañskim, t. 8, 1999, s. 189�202); A. Z w i e r c a n, Nowe spojrzenie na pocz¹tki
franciszkanów w Polsce (Nasza Przesz³o�æ, t. 63, 1985, s. 5�51). Pierwsze klasztory mêskie powsta-
j¹ce na ziemiach polskich (Wroc³aw � 1236, Kraków � 1237, Inowroc³aw � 1238) nale¿a³y organiza-
cyjnie do prowincji saskiej, ale ju¿ pod koniec 1238 r. powsta³a prowincja czesko-polska, zob K. Kan-
t a k, Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 19; J. K ³ o c z o w s k i, Bracia mniejsi w Polsce
�redniowiecznej (Zakony franciszkañskie w Polsce, red. J. K³oczowski, t. 1, cz. 1, Lublin 1983, s. 15
i n.), u¿ywa niekonsekwentnie i wymiennie nazw czesko-polska i polsko-czeska; J.B. F r e e d, Dzieje
saskiej prowincji franciszkanów w XIII wieku (ibidem, s. 195�217).

2 L. Te ichman n, Die Franziskanerklöster in Mittel- und Ostdeutschland 1223�1993 (Studien
zur Katholischen Bistums und Klostergeschichte, t. 37, Leipzig 1995, s. 130�131).
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by³ kult Krzy¿a �wiêtego3, o czym �wiadczy fundacja klarysek. Ogólne informacje
o klaryskach znalaz³y siê w pracach po�wiêconych historii G³ogowa, samego ksiê-
stwa b¹d� te¿ w opracowaniach dotycz¹cych ruchu franciszkañskiego (�W G³ogo-
wie równie¿ ksi¹¿ê Konrad I i Henryk I funduj¹ na tym obszarze klasztory domini-
kanów, franciszkanów i klarysek�4). Tak¿e niemieckojêzyczna literatura przedmiotu
dotycz¹ca dziejów �l¹ska enigmatycznie potraktowa³a fundacjê i istnienie klaszto-
ru w G³ogowie5.

Zagadnienia okoliczno�ci fundacji klasztorów od lat budz¹ zainteresowanie ba-
daczy, którzy niejednokrotnie z bardzo skromnych przekazów próbuj¹ zrekonstru-
owaæ proces fundacji, znale�æ odpowied� na pytanie kto, dlaczego, w jaki sposób
przyczyni³ siê do powstania kolejnego zgromadzenia zakonnego i w jakim celu to
uczyni³6. W przypadku klasztorów franciszkañskich, a szczególnie ¿eñskiej linii
zakonu odtworzenie procesu fundacji jest trudne, poniewa¿ nie podlega ¿adnym
normatywnym przepisom zakonnym. Ka¿dy klasztor klarysek by³ autonomiczn¹ jed-
nostk¹ podlegaj¹c¹ bezpo�rednio papie¿owi oraz � na mocy jego pe³nomocnictw
i regu³y � zwierzchnikom zakonnym7. Okoliczno�ci fundacji domów �w. Klary wy-

3 T. J u r e k, Dziedzic Królestwa Polskiego. Ksi¹¿ê Henryk g³ogowski (1274�1309), wyd. 2, Kra-
ków 2006, s. 199: �Za³o¿y³ dwa klasztory: magdalenki w Bytomiu, klaryski w G³ogowie, uposa¿y³
szereg prebend w kolegiacie g³ogowskiej...�. Marginalne potraktowanie spraw religijno�ci w³adcy
podyktowane zosta³o koncepcj¹ pracy � priorytetem jest dla Autora odtworzenie faktografii i wska-
zanie uwarunkowañ politycznych, nie za� charakterystyka sylwetki, osobowo�ci ksiêcia (ta zajê³a
T. Jurkowi dwie strony), w której pobo¿no�æ w³adcy zajmowa³aby istotne miejsce.

4 J. £ a p i ñ s k i, Stanowisko prawne zakonu klarysek w Polsce do Soboru Trydenckiego (Prawo
Kanoniczne, t. 33, 1898, s. 181); K. K a n t a k, op. cit., s. 238�239; T. K o z a c z e w s k i, G³ogów �
miasto �redniowieczne, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XVIII, z. 1, 1973, s. 3�34; M. Kutz -
ne r, G³ogów (Studia nad pocz¹tkami i rozplanowaniem miast nad �rodkow¹ Odr¹ i doln¹ Wart¹,
t. 2: Dolny �l¹sk, Dolne £u¿yce, red. Z. Kaczmarczyk, A. Wêdzki, Zielona Góra 1970, s. 167);
C. Laso t a, M. K a r s t, Ko�ció³ klarysek w G³ogowie (Szkice Legnickie, t. XIV, nr 9, 1992, s. 9�15);
G³ogów. Zarys monografii miasta, red. K. Matwijowski, Wroc³aw�G³ogów 1994, s. 106.

5 C. G r ü n h a g e n, Geschichte Schlesiens, Bd. I, Gotha 1884, s. 107, tylko o klasztorze franci-
szkanów; J. B l a s c h k e, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, la-
konicznie o sprowadzeniu klarysek, s. 76.

6 R. M i c h a ³ o w s k i, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X�XIII
wieku, Warszawa 1993; E. D ¹ b r o w s k a, Paszport do niebios � z dziejów mentalno�ci w �rednio-
wiecznej Europie ³aciñskiej (Cz³owiek w spo³eczeñstwie �redniowiecznym, red. R. Micha³owski, War-
szawa 1997, s. 315�329); P. Wi s z e w s k i, Zakonnicy i dworzanie � tradycje fundacji klasztorów
w �redniowiecznym dziejopisarstwie �l¹skim (XIII�XV w.) (Origines mundi, gentium et civitatum, red.
S. R o s i k, P. Wi s z e w s k i, Wroc³aw 2001, Acta Universitatis Wratislaviensis 2339, Historia 153,
s. 179�198); S. B i e n i a k, Uwagi nad powstaniem klasztoru w Strzelnie i fundacjami Piotra W³osto-
wica oko³o po³owy XII w. (Prace Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, seria C, t. 2, 1964, s. 33�54);
H. F i ch t enau, Arenga. Spätantike und Mittelalter in Spiegel von Urkundenformel, Graz�Köln 1957.

7 Pierwsze wspólnoty klarysek pojawi³y siê w Polsce kilkadziesi¹t lat od powo³ania zgromadze-
nia klarysek w Asy¿u i zatwierdzenia przez papie¿a Innocentego III przywileju ubóstwa (1215 r.) dla
Klary i jej wspó³towarzyszek z klasztoru San Damiano w Asy¿u. Fundacje klarysek, nie tylko w Pol-
sce, by³y wynikiem zarówno planowej �polityki� w³adz zakonu �w. Franciszka, jak i �cis³ych zwi¹z-
ków rodzin panuj¹cych z nowo powsta³ym zakonem. W³adze zakonu franciszkañskiego d¹¿y³y, szcze-
gólnie w latach szybkiego rozwoju zakonu, tj. w XIII w., do zak³adania nowych domów zakonnych
i organizowania struktur administracji na terenie nowo zak³adanych prowincji, zob. Z w i e r c a n,
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mykaj¹ siê mo¿liwo�ciom obserwacji porównawczej nie tylko z uwagi na niedo-
statek �róde³, ale tak¿e ze wzglêdu na specyfikê struktury w³adzy zakonnej, pozba-
wionej zorganizowanego systemu zarz¹dzania, takiego jak klasztory nale¿¹ce do
kongregacji b¹d� zrzeszeñ opactw � cysterskie, benedyktyñskie b¹d� te¿ te, które
przyjê³y regu³ê �w. Benedykta (kongregacja kamedu³ów, waloambrozjanów).

Sakralizacja w³adzy królewskiej postêpuj¹ca od czasów Konstantyna Wielkie-
go nak³ada³a na króla obowi¹zek obrony Ko�cio³a (defensor Ecclesiae8). Obowi¹z-
kiem w³adców i elementem atrybucji w³adzy sprawiedliwej opartej na zasadach
Bo¿ej sprawiedliwo�ci by³o wspieranie biednych, troska o Ko�ció³, rozdawanie ja³-
mu¿ny9. Takie czyny nie tylko w oczach Boga, jako podstawa do nagrody w przy-
sz³ym ¿yciu, ale tak¿e w oczach poddanych stanowi³y o moralnych fundamentach
jego w³adzy10. Z tej perspektywy fundacja klarysek nie by³a niczym nadzwyczaj-
nym i mie�ci³a siê w �redniowiecznych standardach rozumienia godno�ci sprawo-
wania w³adzy królewskiej, ksi¹¿êcej. Jednak jej okoliczno�ci sprawi³y, ¿e podjê-
³am siê próby znalezienia innych �róde³ inspiracji fundacji g³ogowskiej, motywów
wykraczaj¹cych poza sferê duchowo�ci i religijno�ci w³adcy �redniowiecznego.

1. Fundacja klarysek g³ogowskich na tle rozwoju franciszkanizmu w XIII w.

Analiza dokumentu fundacyjnego. Klasztor w G³ogowie powsta³ jako szósta �
ostatnia w epoce �redniowiecza � placówka ¿eñskiej linii zakonu franciszkañskie-
go na ziemiach polskich i trzecia, tak¿e najpó�niejsza na �l¹sku. Wcze�niej kla-
sztory Ubogich Pañ zosta³y powo³ane do ¿ycia w Zawicho�cie (miêdzy 1245
a 1254 r.)11, Wroc³awiu (1257 r.)12, Starym S¹czu (1280 r.)13, Gnie�nie (miêdzy 1267
a 1284 r.)14 i Strzelinie (1298 r.). Inicjatorkami sprowadzenia klarysek do Polski,

op. cit., s. 5�51; L. Te ichman n, Die �polnische� Franziskanerprovinz in Schlesien im 13. Jahrhun-
dert (Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, Bd. 44, 1984, s. 145�158). P. A n z u l e w i c z, Klara
z Asy¿u � �Blask gwiazdy porannej� (Lignum Vitae, t. 5, 2004, s. 210).

8 G. L a b u d a, O godno�ci króla i instytucji królestwa (Przemys³ II. Odnowienie Królestwa Pol-
skiego, red. J. Krzy¿aniakowa, Poznañ 1997, s. 27�56, zw³aszcza s. 32�39).

9 R. M i c h a ³ o w s k i, Klasztor prywatny w Niemczech IX�XII w. jako fakt religijny i spo³eczny.
Wybrane zagadnienia (Niemcy�Polska w �redniowieczu, red. J. Strzelczyk, Poznañ 1986, s. 47�66).

10 Micha ³owsk i, Princeps�, s. 156; A. Adamska, Arengi w dokumentach W³adys³awa £okiet-
ka. Formy i funkcje, Kraków 1999, s. 108.

11 Datê a quo fundacji klarysek w Zawicho�cie wyznacza kapitu³a franciszkañska prowincji cze-
sko-polskiej, która odby³a siê w 1245 r. w Sandomierzu. Podczas obrad minister prowincji Rajmund
dokona³ welacji ksiê¿nej Salomei, która tym samym sta³a siê pierwsz¹ polsk¹ klarysk¹ zanotowan¹
w �ród³ach; Rocznik Traski (Monumenta Poloniae Historica [dalej: MPH], t. II, wyd. A. Bielowski,
Lwów 1872, s. 813); Kronika Boguchwa³a i Godys³awa Paska (ibidem, wyd. W.A. Maciejowski,
s. 593�594); Rocznik Ma³opolski (ibidem, wyd. A. Bielowski, s. 168).

12 Spominki klarysek wroc³awskich 1257�1618 (MPH, t. III, wyd. A. Bielowski, Lwów 1878,
s. 691) podaj¹ datê 24 kwietnia, a dokumenty edytowane w serii w Monumenta Germaniae Francis-
cana, t. I: 1240�1517, bearb. v. Ch. Reisch, Düselldorf 1917 (dalej: MGF), nr 23 i 24 � dzieñ 14
kwietnia.

13 Dokument fundacji: Kodeks dyplomatyczny Ma³opolski, t. II, wyd. F. Piekosiñski, Kraków
1876�1905, nr 487.

14 Tradycja klasztorna i zakonna franciszkañska ³¹czy powstanie klasztoru z osob¹ b³ogos³awio-
nej ksiê¿nej Jolenty, siostry �w. Kingi, i jej mê¿a ksiêcia wielkopolskiego Boles³awa Pobo¿nego, ale
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a pó�niej protektorkami fundowanych klasztorów by³y � podobnie jak w innych kra-
jach europejskich XIII w., szczególnie na Wêgrzech i w Czechach � ksiê¿ne, przed-
stawicielki dynastii Arpadów i Przemy�lidów, w koñcu Piastówny, które wesz³y do
potê¿nych dynastii poprzez koligacje ma³¿eñskie. Pierwszy klasztor klarysek
w Zawicho�cie ufundowa³a Salomea, córka Leszka Bia³ego, najprawdopodobniej
przy wsparciu brata, ksiêcia krakowskiego, Boles³awa Wstydliwego. Salomea po-
wróci³a do Polski jako wdowa po jednym z synów króla Wêgier Andrzeja II � Ko-
lomanie, panuj¹cym w Kroacji i Haliczu15. Anna, córka króla Czech Przemys³a I
Otakara i siostra królewny czeskiej Agnieszki, klaryski praskiej, ¿ona Henryka Po-
bo¿nego, sprowadzi³a zakonnice �w. Klary do Wroc³awia16. Córki króla Wêgier Beli
IV � Kinga, ¿ona Boles³awa Wstydliwego17, oraz jej m³odsza siostra Jolenta, ¿ona
ksiêcia wielkopolskiego Boles³awa Pobo¿nego18, by³y promotorkami osadzenia kla-
rysek w Starym S¹czu (Kinga jako pani ziemi s¹deckiej ufundowa³a klasztor sama)
i Gnie�nie19. Pi¹ty klasztor klarysek, w Strzelinie, ufundowa³ ksi¹¿ê Bolko I �wi-
dnicko-jaworski, syn Boles³awa Rogatki, wnuk � podobnie jak Henryk G³ogowski
� Anny i Henryka II Pobo¿nego20.
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nie zachowa³y siê dokumenty fundacyjne. O tych fundatorach wspomina siê na kartach Kroniki wiel-
kopolskiej, ale w miejscu odleg³ym w czasie od momentu fundacji, bo przy okazji wst¹pienia do kla-
sztoru gnie�nieñskiego pierworodnej córki ksiêcia � Anny, urodzonej w 1276 r., Kronika wielkopol-
ska (MPH, s.n., t. VIII, wyd. B. Kürbis, Warszawa 1970, s. 262).

15 By³a pierwsz¹ ksiê¿n¹, która wst¹pi³a do klasztoru �w. Klary, C. N i e z g o d a, B³ogos³awiona
Salomea Piastówna, Kraków 1996; B. W ³ o d a r s k i, Salomea (Nasi �wiêci. Polski s³ownik hagio-
graficzny, red. A. Witkowska, Poznañ 1999, s. 529�536), tam starsza literatura przedmiotu.

16 Fundacja w 1257 r. we Wroc³awiu poprzedzona zosta³a akcj¹ dyplomatyczn¹ � listami z pro�-
bami skierowanymi do papie¿a przez sam¹ Agnieszkê. Królewna czeska, ju¿ wówczas klaryska, pro-
si³a w imieniu Anny, by Aleksander IV nie dawa³ pos³uchu protestom wroc³awskich franciszkanów,
którzy wrêcz sprzeciwiali siê sprowadzeniu zgromadzenia sióstr �w. Klary z Pragi do Wroc³awia.
R.  G r o d e c k i, Anna (Polski S³ownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 117�119); P. G ¹ s i o r o w -
sk a, Fundacje Anny �l¹skiej (1204�1265) (Studia Franciszkañskie, t. 11, 2001, s. 223�243).

17 Klasztor w Starym S¹czu powsta³ kilkana�cie miesiêcy po �mierci mê¿a, ksiêcia Boles³awa,
w 1280 r. Jako ksiê¿na-pani dominium s¹deckiego, którym mog³a swobodnie dysponowaæ, Kinga za-
pewni³a hojnym nadaniem byt materialny zakonnic, uzyskawszy uprzednio zezwolenie papieskie. Bez
watpienia ksiê¿na nosi³a siê z zamiarem fundacji du¿o wcze�niej, utrzymuj¹c bliskie kontakty z Sa-
lome¹, nawet odwiedzaj¹c j¹ w klasztorze, A. Wi t k o ws k a, Kinga (Nasi �wiêci�, s. 380�394), tam
wcze�niejsza literatura.

18 Jolenta od dzieciñstwa wychowywa³a siê na dworze krakowsko-sandomierskim Boles³awa
Wstydliwego i Kingi (przyby³a do Polski w wieku 4 lat). Nie znamy dok³adnego roku fundacji. Ma-
terialne podstawy bytu zapewni³y klaryskom nadania i przywileje wystawiane przez kolejnych przed-
stawicieli piastowskiej rodziny ksi¹¿êcej: bratanka Boles³awa, Przemys³a II w 1295 r. i W³adys³awa
£okietka. Nie wiadomo, kiedy ksiê¿na z³o¿y³a �luby tercjarskie (III zakonu) b¹d� te¿ �luby II zako-
nu; H. Wy c z a w s k i, Jolenta (Nasi �wiêci�, s. 320�325), tam wcze�niejsza literatura.

19 Pierwszy dokument informuj¹cy o klasztorze klarysek wystawiony zosta³ przez ksiêcia wielko-
polskiego Przemys³a II, pó�niejszego króla Polski, w 1284 r., jednak w³adca powo³ywa³ siê na pa-
miêæ Boles³awa, swego stryja, i Jolentê, na której pro�by uczyni³ darowiznê, Kodeks dyplomatyczny
Wielkopolski, t. 1, wyd. I. Zakrzewski, Poznañ 1877 (dalej: KDW), nr 550.

20 Informacje o pierwotnym uposa¿eniu z dokumentu bp. wroc³awskiego Jana Romki z 1301 r.
(kopia z XV w.), Regesten zur schlesischen Geschichte, hrsg. von C. Grünhagen, K. Wutke (Codex
diplomaticus Silesiae, t. 7, 16, 18, 22, 29, 33, Breslau 1875�1903 [dalej: RS], nr 2660). Jan III Rom-
ka (P. Ni t eck i, Biskupi Ko�cio³a w Polsce w latach 965�1999. S³ownik biograficzny, Warszawa 2000,
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G³ogowski dom Ubogich Pañ by³a drug¹ i ostatni¹ fundacj¹ klasztorn¹ ksiêcia
Henryka � po magdalenkach w Bytomiu. To pierwsze ¿eñskie zgromadzenie fun-
dowane przez ksiêcia cieszy³o siê wiêksz¹ przychylno�ci¹ w³adcy, ocenian¹ po licz-
bie wystawionych dyplomów i wymiernych korzy�ciach materialnych p³yn¹cych
z nadañ.

W�ród 96 zachowanych dokumentów Henryka I21 blisko po³owê wystawiono
dla odbiorców ko�cielnych: 11 przywilejów otrzyma³o duchowieñstwo �wieckie,
31 klasztory. Spo�ród dokumentów dla wspólnot zakonnych 5 z nich, jak wykaza³
T. Jurek (polemizuj¹c z R. ¯erelikiem)22, to falsyfikaty. Pozostaje wiêc 25 doku-
mentów, z których zaledwie dwa, w tym dokument fundacyjny, wystawione zosta-
³y dla klarysek23. Dwa przywileje otrzymali te¿ benedyktyni w Lubiniu, po jednym
krzy¿acy oraz krzy¿owcy z czerwon¹ gwiazd¹ z Wroc³awia24. Najwiêkszymi bene-
ficjantami ³ask ksiêcia byli cystersi i magdalenki, odpowiednio 9 i 7 dokumentów,
oraz kanonicy regularni25.

Dokument fundacyjny klasztoru klarysek zosta³ wystawiony 8 II 1307 r. w G³o-
gowie i opieczêtowany wielk¹ pieczêci¹ majestatyczn¹, u¿ywan¹ przez ksiêcia od
1306 r., typu A26. Henryk okre�la³ siê dziedzicem Królestwa Polskiego (�Dei gra-
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s. 380�382); J. M a n d z i u k, Historia Ko�cio³a katolickiego na �l¹sku, t. I, cz. 1, Warszawa 2003,
s. 202�204.

21 W tej liczbie mamy 9 falsyfikatów, 3 dokumenty podejrzane i jeden interpolowany, Jurek, op.
cit., s. 138�159. Jednym z falsyfikatów jest rzekome rozszerzenie nadania ksiêcia datowane na 23 VI
1307 r., z b³êdn¹ nazw¹ Zakrzew � ibidem, nr 79 oraz T. J u r e k, Studia nad dokumentami ksiêcia
g³ogowskiego Henryka I (III) (Studia �ród³oznawcze, R. XXXII�XXXIII, 1986�1988, s. 53).

22 J u re k, Studia�, s. 47�56; idem, Kancelarie i dokumenty Piastów g³ogowskich w XIII i XIV
w. (W zwi¹zku z najnowszymi pracami Ro�cis³awa ¯erelika i Winfrieda Irganga) (Roczniki Histo-
ryczne, R. LV�LVI, 1989�1990, s. 199�212); R. ¯ere l ik, Dokumenty i kancelaria Henryka III ksiêcia
g³ogowskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 683, Historia 42, Wroc³aw 1984, s. 3�100); idem,
Dokumenty i kancelarie ksi¹¿¹t g³ogowskich w latach 1250�1331 (Acta Universitatis Wratislavien-
sis 902, Historia 59, Wroc³aw 1988); W. I rg a ng, Das Urkunden- und Kanzleiwesen Herzog Hein-
richs III. (I.) von Glogau (� 1309) bis 1300 (Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität zu Breslau, Bd. 28, 1987, s. 51�67).

23 Drugi akt zosta³ wystawiony w czerwcu 1309 r. � ksi¹¿ê Henryk I G³ogowski potwierdzi³ da-
rowiznê uczynion¹ przez Fryderyka, �wieckiego prokuratora klarysek, i Piotra de Habichensteyn; Nie-
uwierzytelniona kopia dokumentu klarysek z oko³o 1310 r., Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (da-
lej: APWr.), Rep. 79, nr 5; RS, nr 3064; Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach
Pañstwowych Dolnego �l¹ska, t. 1�9, opr. M. Chmielewska, R. Stelmach, R. ¯erelik, Wroc³aw
1991�1999 (dalej: KD), t. 2, nr 169; J u r e k, Dziedzic�, s. 156�157. T. Jurkowi nie uda³o siê ziden-
tyfikowaæ ani Fryderyka, ani Piotra. Obydwaj zakupili wspólnie wie� ksi¹¿êc¹ Bukowiec ko³o Ura-
zu, której po³owê Piotr nada³ od razu klaryskom, natomiast Fryderyk mia³ pozostawaæ w³a�cicielem
drugiej czê�ci i dopiero po �mierci jego i najbli¿szych spadkobierców klaryski mog³y siê staæ w³a�ci-
cielkami ca³ej wsi. Jednak ksieni zobowi¹zana zosta³a do wyp³acenia 30 grzywien posagu córce Fry-
deryka, gdyby ta nie zdecydowa³a siê na pozostanie w klasztorze i wysz³a za m¹¿.

24 J u re k, Dziedzic�, dok. nr 36; RS, nr 2508 bez testacji.
25 Ju rek, Dziedzic�, Aneks, dokumenty: cystersi � Parady¿ i Lubi¹¿ po 3, Wieleñ 2, L¹d 1; mag-

dalenki � Nowogrodziec 2, Bytom 5, kanonicy regularni � Wroc³aw 3, ¯agañ 1.
26 KDW, t. II, nr 907. Pojawia siê ona jeszcze na trzech innych dokumentach: potwierdzeniu dla

mieszczanina Gotfryda Scharfe z ¯agania (18 III 1308) oraz nadaniu dla Lubi¹¿a (5 XII 1309),
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tia heres regni Polonie, dux Slesie, dominus Glogovie ac Posnanie�), co samo
w sobie nawi¹zywa³o do sytuacji politycznej ówczesnego okresu, ale przede wszyst-
kim wskazywa³o na polityczne ambicje G³ogowczyka. O tych ambicjach Z. Piech
napisa³, i¿ �Majestatyczny typ pieczêci i tytulatura nie pozostawiaj¹ w¹tpliwo�ci
co do jej tre�ci ideowych, zwi¹zanych z ruchem zjednoczeniowym�. Autor pod-
kre�li³ jednocze�nie jej nietypowo�æ na tle sfragistyki ksi¹¿¹t �l¹skich i zwróci³
uwagê na fakt, i¿ typ pieczêci majestatycznej przys³ugiwa³ w zasadzie w³adcom
koronowanym, a w kancelariach ksi¹¿êcych by³ u¿ywany niezwykle rzadko27. Wy-
mowa napisu u¿ytego w tytulaturze jest tym bardziej donios³a, ¿e wcze�niej, tj.
w latach 1281�1306, Henryk G³ogowski u¿ywa³ przede wszystkim tytulatury �dux
Slesie et dominus Glogovie� (wed³ug R. ¯erelika w tym okresie Henryk 42 razy
u¿y³ takiej formy)28.

Arenga dokumentu: �Bone rei dare consultum, et presentis vite meretur habere
subsidium et eterne remunerationis premium dignoscitur obtinere� nale¿y do typu
areng religijnych remuneracyjnych29, k³ad¹cych nacisk na uzyskanie wynagrodze-
nia w przysz³ym ¿yciu wiecznym za czyny i zas³ugi, dary uczynione na rzecz Ko-
�cio³a w ¿yciu doczesnym. Inspiracj¹ tego typu areng by³ zarówno Stary Testament,
w którym podkre�lano zasadê wynagrodzenia za trud30, jak i ksiêgi Nowego Testa-
mentu. W tym drugim wspominano wielokrotnie o wynagrodzeniu w ¿yciu wiecz-
nym, bêd¹cym wyrazem sprawiedliwo�ci Bo¿ej dla tych, którzy na ziemi przyspo-
rzyli chwa³y Panu i zachowywali jego przykazania31. Przysz³e zas³ugi u Pana
zale¿a³y bezpo�rednio od jako�ci ¿ycia ziemskiego, jako�ci zasianego ziarna32.

Arenga zosta³a w kancelarii Henryka G³ogowskiego u¿yta tylko raz, co ju¿ samo
w sobie �wiadczy o wyj¹tkowo�ci sytuacji. Dokument zosta³ przygotowany w kan-
celarii ksi¹¿êcej zarz¹dzanej przez protonotariusza Fryderyka de Buntese. Fryde-
ryk, wystêpuj¹cy w formule datacyjnej (datum per manus), wcze�niej pracowa³
w kancelarii brata Henryka, Konrada II Garbatego, ksiêcia ¿agañskiego33, a od
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T.  J u r e k, Dziedzic�, dok. nr 87, 95; M. Gumowsk i, Pieczêcie �l¹skie do koñca XIV w. (Historia
�l¹ska, t. 3, Kraków 1936, s. 247�440, 883�855, tab. XCIV, nr 25); T. J u r e k, Studia�, s. 51�52.

27 Z. P i e c h, Ikonografia pieczêci Piastów, Kraków 1993, s. 143�147. Jego zdaniem bezpo�red-
ni¹ inspiracj¹ dla G³ogowczyka by³a pieczêæ Przemys³a II króla Polski. Warto jednak zwróciæ uwagê,
¿e pieczêci¹ majestatyczn¹ pos³ugiwa³ siê G³ogowczyk dopiero 10 lat po uk³adzie w Krzywiniu, który
czyni³ zeñ spadkobiercê zmar³ego Przemys³a II.

28 ¯ere l i k, op. cit., s. 65.
29 O klasyfikacji areng i ich typologii, a szczególnie o arengach z prze³omu XIII/XIV w., zob.

T. N o w a k o w s k i, Idee areng dokumentów ksi¹¿¹t polskich do po³owy XIII wieku, Bydgoszcz 1999,
s. 25�41, a szczególnie s. 29�30; Adamska, op. cit., s. 43, 79�80, 107�111.

30 Biblia Sacra iuxta Vulgatum versionem, preap. R. Gryson, Stuttgart 1994; np. Rz 15, 1: �ego
protector tuus [Abrahama � O.M.P.] sum, et merces tua magna nimis�; Ps 62 (61), 13: �quia tu reddes
unicuique secundum opus eius� Hbr 34, 11: �opus enim hominis reddet ei et iuxta vias singulorum
restituet� oraz Syr 16, 15, Jr 17, 10.

31 Ibidem, Mt 13, 1�9, Mk 4, 1�9, £k 8, 4�8, Jk 1, 12, Ap 21, 7; S³ownik teologii biblijnej, red.
X. Leon-Dufour, Poznañ�Warszawa 1982, s. 1108.

32 D. F o r s t n e r, �wiat symboliki chrze�cijañskiej, Warszawa 1990; Adamska, op. cit., s. 107.
33 Pojawi³ siê w 9 dokumentach Konrada II, R. ¯ e re l i k, Dokumenty i kancelaria Konrada II

Garbatego, ksiêcia ¿agañskiego (Studia z dziejów �redniowiecza polskiego i powszechnego, red.
W. Korta, Acta Universitatis Wratislaviensis 979, Historia 69, Wroc³aw 1989, s. 33�73).
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1304 r. na sta³e zwi¹za³ siê z kancelari¹ g³ogowsk¹. Nawet po �mierci G³ogowczy-
ka, w czasie regencji Matyldy w latach 1310�1318, pozostawa³ pierwszym urzêd-
nikiem kancelarii, redaguj¹c w tym czasie 20 dokumentów. Arenga u¿yta na
dyplomie dla klarysek g³ogowskich nigdy ju¿ nie zosta³a powtórzona przez Fryde-
ryka34. Wcze�niej Fryderyk u¿y³ incipitu �Bone rei dare consultum� w kancelarii
Konrada II Garbatego w dokumencie fundacyjnym dla szpitala w ¯aganiu35. Sama
formu³a by³a stosowana w XIII w. przez kancelariê królewsk¹ i ko�cielne Króle-
stwa Wêgier36. Fryderyk by³ absolwentem Uniwersytetu Boloñskiego i najprawdo-
podobniej w³a�nie z tego okresu wywodzi³a siê jego wiedza o pracy w kancelarii,
co nie wyklucza innych �róde³ inspiracji formu³owania areng. Warianty zastoso-
wanej w dokumencie klarysek arengi zaczê³y siê pojawiaæ na prze³omie XIII i XIV
w. tak¿e na dokumentach innych w³adców europejskich i polskich ksi¹¿¹t � u¿yto
jej miêdzy innymi w kancelarii W³adys³awa £okietka w dokumencie wystawionym
dla katedry krakowskiej w 1310 r., dokumencie Przemys³a II z 1290 r., potwierdza-
j¹cego wolê Boles³awa Pobo¿nego37. Sam incipit �Bone rei� stosowa³a czêsto kan-
celaria biskupów krakowskich w pierwszej po³owie XIV w.38

W drugiej czê�ci arengi zamieszczonej po intytulacji (motywacji)39 w³adca
stwierdza³, ¿e fundacji dokonuje �patris nostri carissimi, progenitorum nostrorum
ac nostre remedio ipsarum piarum voluntatum vestigiis inherentes�40. Pobo¿ne
fundacje realizowane w intencji bli¿szych i dalszych cz³onków rodziny by³y po-
wszechnym aktem �redniowiecznej pobo¿no�ci, nie tylko zreszt¹ w³adców. Uwagê
w dokumencie g³ogowskim zwraca szczególne wspomnienie memoratywne linii
mêskiej41. To w³a�nie przodkowie i krewni po mieczu � ojciec Konrad, brat Kon-
rad II Garbaty, a tak¿e ksi¹¿ê wroc³awski Henryk IV Probus byli protektorami kla-
sztorów franciszkañskich. Babka ze strony ojca � wspomniana ksiê¿na Anna � by³a
patronk¹ klarysek we Wroc³awiu, dobrodziejk¹ Ubogich Pañ w Pradze oraz kla-
sztorów franciszkanów i klarysek w Marburgu42. Ojciec G³ogowczyka Konrad spro-
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34 R. ¯ e r e l i k, Dokumenty i kancelarie ksi¹¿¹t g³ogowskich w latach 1250�1331 (Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis 902, Historia 59, Wroc³aw 1988, s. 102�103). U¿y³ jej tylko raz jego nastêpca
� Zachariasz, w dokumencie dla cystersów z Lubi¹¿a w listopadzie 1311 r.

35 APWr., Rep. 116, nr 24 (25 X 1292 r., dokument niezachowany); ̄ e r e l i k, Dokumenty� Kon-
rada II..., s. 54.

36 Adamska, op. cit., s. 110.
37 Ibidem; A. Adamska, Dieu, le Christ, la Vierge et l�Eglise dans les préambules polonais du

Moyen Age (Bibliothèque de l�Ecole des Chartres, t. 155, 1997, s. 543�573).
38 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 1�2, wyd. S. Kura�, Lublin 1965, nr 38,

39, 50, 61.
39 N o w a k o w s k i, op. cit., s. 25�26.
40 KDW, t. II, nr 907.
41 Najbardziej przemawiaj¹ce do wyobra�ni dawnych i dzisiejszych pokoleñ przyk³ady memorii

fundacyjnych to: fundacja St. Denis przez Karola £ysego, uposa¿enie katedry w Spirze przez eksko-
munikowanego cesarza Henryka IV, fundacja Rudolfa Habsburga po zwyciêskiej bitwie nad Przemy-
s³em II Otakarem pod Suchymi Krutami w 1278 r.; J. Wo l l a s c h, Tre�ci ideowe memorii zmar³ych
w ko�cio³ach (Roczniki Historyczne, R. LV�LVI, 1989�1990, s. 7�12).

42 Vita Annae ducisse Silesiae (MPH, t. IV, wyd. A. Semkowicz, Lwów 1884, s. 656�661, zw³a-
szcza s. 659).
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wadzi³ franciszkanów do G³ogowa (domem macierzystym braci by³ Wroc³aw), a brat
Konrad II przekaza³ w testamencie klaryskom wroc³awskim pewne dobra43. Ojciec
Henryka IV Probusa, Henryk III Bia³y, syn Anny i Henryka Pobo¿nego, pochowa-
ny zosta³ w kaplicy �w. Jadwigi (tam tak¿e spoczê³a Anna), stanowi¹cej czê�æ ko-
�cio³a klarysek wroc³awskich. Budowa tej¿e kaplicy zosta³a dokoñczona dziêki
wsparciu króla czeskiego Przemys³a Otakara II, bratanka nie¿yj¹cej ju¿ wówczas
ksiê¿nej Anny i jej siostry, królewny-klaryski Agnieszki (zmar³a 2 III 1282 r.), oraz
samego Probusa. W dokumencie wystawionym w Pradze 1 X 1270 r. król Czech
i m³ody ksi¹¿ê Henryk IV obejmowali fundacjê wroc³awskich klarysek swoj¹ szcze-
góln¹ opiek¹44. O bliskich zwi¹zkach Henryka IV Probusa z dworem Przemy�li-
dów �wiadczy fakt, ¿e po �mierci ojca, za wstawiennictwem stryja W³adys³awa,
arcybiskupa Salzburga, Probus zosta³ powierzony opiece potê¿nego krewnego i prze-
bywa³ na dworze praskim45. To zapewne w Pradze zetkn¹³ siê ksi¹¿ê wroc³awski
po raz pierwszy z kultem �wiêtego Krzy¿a i Korony Cierniowej, kultem, który mia³
istotne znaczenie w ideologii w³adzy Przemy�lidów46. Najprawdopodobniej za po-
�rednictwem Probusa kult �wiêtego Krzy¿a trafi³ te¿ na dwór G³ogowczyka.

W dokumencie wystawionym dla klarysek zastanawiaj¹ce jest jednak to, ¿e Hen-
ryk I przywo³ywa³ jedynie pamiêæ ojca, gdy¿ w pozosta³ych dokumentach wspo-
mina³ o obojgu rodziców. W 4 komemoracjach ksi¹¿ê G³ogowa powo³ywa³ siê na
pamiêæ m³odszego brata, Przemka47, który zgin¹³ w bitwie pod Siewierzem, ucze-
stnicz¹c jako sojusznik Henryka IV w walkach o Kraków. Nale¿y dodaæ, ¿e matka
G³ogowczyka, Salomea, by³a protektork¹ magdalenek z Nowogrod�ca, a jej opie-
ka nad tym zgromadzeniem znalaz³a tak¿e wyraz w dokumentach Henryka I wy-
stawianych dla tego zgromadzenia48.

W 1307 r., a nie jak poda³a G. W¹s w XIII w.49, klaryski g³ogowskie otrzyma³y
jako uposa¿enie fundacji wsie znajduj¹ce siê w posiadaniu ksiêcia: Rapocin nad
Odr¹ w okrêgu g³ogowskim, Kanidlewo i Kondradowo, obydwie w okrêgu wschow-
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43 APWr., Rep. 116, nr 38 (7 XI 1304 r.), a w formule datum per manus Fryderyk de Buntese.
44 APWr., Rep. 63, nr 24; reg. KD, t. I, nr 495 oraz RS, nr 1347; Schlesisches Urkundebuch, Bd.

I, bearb. v. H. Appelt, Bd. II�VI, bearb. v. W. Irgang, Wien i in. 1963�1998 (dalej: SUB), tu Bd. IV,
nr 117.

45 By³ prepozytem kapitu³y wyszehradzkiej i kanclerzem Królestwa Czeskiego, a w 1265 r. osi¹gn¹³
godno�æ arcybiskupa Salzburga.

46 M.R. P a u k, Królewski kult relikwii �wiêtej Korony Cierniowej jako ideowe spoiwo monar-
chii. Czechy i Austria w dobie Przemys³a Otakara II (Roczniki Historyczne, R. LXVII, 2001, s. 59�76).

47 W tym trzy bezpo�rednio po �mierci brata w 1289 r. � dla opactwa kanoników regularnych
NMP we Wroc³awiu (1289, SUB, t. V, nr 424), dla magdalenek w Nowogrod�cu (1289, SUB, t. V,
nr 438), dla cystersów w Lubi¹¿u wraz z bratem Konradem (1291, APWr., Rep. 91, nr 114; RS,
nr 2208) oraz ostatni w 1301 r. dla poddanych wsi nale¿¹cych do uposa¿enia katedry wroc³awskiej
(Archiwum Archidiecezjalne we Wroc³awiu, M 44a; RS, nr 2658; edycja Jurek, Dziedzic�, dok.
nr 56).

48 SUB, Bd. III, nr 442. W dokumencie na li�cie �wiadków pojawi³a siê Salomea, �nostra ducissa
qua pro ipsis [sc. monialibus] interpellavit�. T. Ju r ek, Ksiêstwo g³ogowskie pod rz¹dami synów Kon-
rada I (1273�1290) (�l¹ski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 42, 1987, s. 408).

49 G. W¹ s, Klasztory franciszkañskie w miastach �l¹skich i górno³u¿yckich XIII�XIV wieku (Acta
Universitatis Wratislaviensis 2222, Historia 142, Wroc³aw 2000, s. 33). Autorka, choæ zaznaczy³a,
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skim, po³o¿one ok. 3 i 4 km na po³udniowy zachód od Wschowy, Jêdrzychowice
znajduj¹ce siê 8 km na po³udnie od Wschowy, Obiszów w okrêgu g³ogowskim
z m³ynem, 4 km od siedziby ksiêcia (w sumie 5 wsi), a tak¿e 3 ³any w ¯arkowie
oddalonym ok. 1,5 km od G³ogowa i sad � ogród ksi¹¿êcy w Ruszowicach, ok. 3 km
od G³ogowa50, z wszystkimi prawami i wolno�ciami. Ksi¹¿ê, oprócz dóbr ziem-
skich, nada³ 8 kamieni ³oju z ³aw miêsnych ksi¹¿êcych w G³ogowie, �ita ut eisdem
octo lapidibus ante altare monasterii per nos constructi unum lumen perpetuum
debeat cooptari�51.

Wschowê i okoliczne wsie, które sta³y siê w³asno�ci¹ zakonnic, Henryk otrzy-
ma³ na powrót (nale¿a³y do ksiêstwa g³ogowskiego za rz¹dów ojca � Konrada I)
w 1290 r. na mocy uk³adu z Przemys³em II Wielkopolskim52. Skupienie uposa¿e-
nia na terenie znajduj¹cym siê w bliskiej okolicy stolicy ksiêstwa g³ogowskiego,
obejmuj¹cym swym zasiêgiem obszar o �rednicy ok. 15 km, by³o zapewne zamie-
rzonym posuniêciem, podyktowanym wzglêdami praktycznymi. Klaryski jako za-
konnice zgromadzenia klauzurowego mia³y ograniczone mo¿liwo�ci opuszczania
murów klasztornych. Mog³y to uczyniæ jedynie po udzieleniu dyspensy przez
papie¿a, wystawionej z wa¿nego, �ci�le okre�lonego powodu. Jednym z nich by³
objazd dóbr dokonywany najczê�ciej przez ksieniê wraz z prokuratorem zgroma-
dzenia � o w³a�nie takiej dyspensie zachowa³y siê informacje dla konwentu w mo-
rawskim Znojmie z 1331 r.53 Sprawowanie kontroli nad dobrami po³o¿onymi
w pobli¿u klasztoru by³o znacznie dogodniejsze ni¿ wizytowanie po³o¿onych
w znacznej odleg³o�ci od klasztoru kompleksów gospodarczych.

Uposa¿enie fundacji w G³ogowie w niczym nie narusza³o regu³y zakonnej.
W my�l obowi¹zuj¹cego od 1263 r. prawa, zatwierdzonego przez papie¿a Urbana
IV, klasztory mog³y posiadaæ w³asno�æ wspóln¹ � dobra ruchome i nieruchome, je-
dynie za� nieliczne zgromadzenia pos³ugiwa³y siê na prze³omie XIII i XIV w. regu³¹
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¿e nie zajmuje siê wspólnotami ¿eñskimi, to jednak poda³a informacjê o uposa¿eniu konwentów �w.
Klary na �l¹sku: we Wroc³awiu, Strzelinie i G³ogowie w XIII w.

50 Identyfikacja wsi na podstawie: S³ownik historyczno-geograficzny województwa poznañskie-
go w �redniowieczu, cz. I, z. 3, cz. II, z. 2, red. A. G¹siorowski, Wroc³aw i in. 1986�1991, s. 311;
S.  R o s p o n d, S³ownik nazw geograficznych Polski zachodniej i pó³nocnej, cz. I�II, Wroc³aw 1951;
Inskrypcje województwa lubuskiego, red. J. Zdrenka, Powiat wschowski, zebr. A. Górski, P. Karp,
(Corpus Inscriptionum Poloniae, t. X, z. 2, Toruñ 2006, s. 18�19, 27). Mapa w: Studia nad pocz¹t-
kami�, nr 12; S³ownik nazewnictwa krajoznawczego �l¹ska i ziemi lubuskiej, M. Ba t t ek, J. Szcze -
p a n k i e wi c z, Wroc³aw 1994. B³êdne nazwy wsi podano w: G³ogów. Zarys�, s. 106, np. Obora,
Zamys³ów, powo³uj¹c siê na falsyfikat.

51 APWr., Reg. 79, nr 1, 2a, odpis niemiecki Rep. 79, nr 144, RS, nr 2935, KDW, t. II, nr 907.
52 Po �mierci króla Przemys³a II Henryk I G³ogowski potwierdzi³ podzia³ terytorialny z W³ady-

s³awem £okietkiem w Krzywiniu w 1296 r., a dokument tej umowy w APWr., Rep. 46, nr 9; druk
KDW, t. II, nr 745. J u r e k, Dziedzic�, s. 63 i n., 78. Przemys³ II ustanowi³ G³ogowczyka tak¿e dzie-
dzicem Wielkopolski w razie swej bezpotomnej �mierci. Moim zdaniem uczyni³ tak nie tylko ze wzglê-
du na uk³ad sceny politycznej � Henryk Gruby legnicki by³ sojusznikiem króla czeskiego Wac³awa II
walcz¹cego o Kraków z Przemys³em II, ale i wcze�niejsze powi¹zania rodzinne, jako ¿e matk¹ Hen-
ryka G³ogowskiego by³a Salomea, siostra ojca Przemys³a II � Przemys³a I.

53 Monumenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia, t. VII: Acta Martini V 1417�1431,
ed. J. Er�il, pars 2: 1423�1431, Praha 1998, nr 1161.



664

�w. Klary (Primae Regulae Sanctae Clarae), która nie zezwala³a na posiadanie ja-
kichkolwiek dóbr54.

Teren nadany klaryskom pod zabudowê w samym mie�cie G³ogowie, podobnie
jak we Wroc³awiu i Pradze, znajdowa³ siê nad rzek¹ � w tym przypadku Odr¹55.
Po³o¿ony by³ w obrêbie murów miejskich, w pó³nocno-wschodniej czê�ci miasta,
stanowi¹cej, tak jak ca³y pas nadbrze¿ny, jurydykê ksi¹¿êc¹56. W bezpo�redniej bli-
sko�ci obszaru oddanego klaryskom sta³ dwór biskupi, a dalej znajdowa³ siê kla-
sztor franciszkanów57. G³ówn¹ budowl¹ jurydyki by³ zamek ksi¹¿êcy, znajduj¹cy
siê w pó³nocno-zachodnim naro¿niku miasta, w³¹czonym w obwód obronny mia-
sta po jego lokacji w 1253 i zapewne jeszcze przed wielkim po¿arem w 1291 r.

2. Relacje Henryk I G³ogowski � Henryk IV Probus. Prze�ledzenie biografii
G³ogowczyka wskazuje na �cis³e kontakty z ksiêciem wroc³awskim Henrykiem IV
Probusem, fundatorem kolegiaty wroc³awskiej pod wezwaniem �w. Krzy¿a58, choæ
w literaturze przedmiotu badania nad wzajemnymi relacjami obydwu ksi¹¿¹t pro-
wadzi³y do wykluczaj¹cych siê niekiedy pogl¹dów59. Obydwaj ksi¹¿êta nale¿eli do
obozu popieraj¹cego Przemys³a Otakara II w wojnie z Wêgrami, a nastêpnie z land-
grafem górnej Alzacji, królem niemieckim Rudolfem Habsburgiem60. Probus by³
starszy od G³ogowczyka, urodzonego miêdzy 1260 a 1265 r., mniej wiêcej o 5�7 lat.
Ten fakt zawa¿y³ na relacjach obydwu ksi¹¿¹t, czyni¹c z ksiêcia wroc³awskiego, miê-
dzy innymi ze wzglêdu na starszeñstwo, ale przede wszystkim z powodu politycz-
nych dzia³añ, mentora G³ogowczyka i punkt odniesienia poczynañ Henryka I.

Wej�cie Henryka I w orbitê wp³ywów i polityczne rozgrywki Henryka IV Pro-
busa datuje siê od pojawienia siê G³ogowczyka na arenie politycznej XIII-wiecz-
nego �l¹ska. Podzia³ ojcowizny, ksiêstwa g³ogowskiego, po zmar³ym ksiêciu Kon-
radzie w 1278 r. miêdzy trzech braci � najstarszego61 Konrada II U³omnego
(Gibbosus), przeznaczonego pierwotnie do stanu duchownego (studiowa³ w Bolo-
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54 Zatwierdzona zosta³a w 1253 r. tylko dla klasztoru w San Damiano i oparta na pierwotnym Przy-
wileju ubóstwa (1216�1217 r.), niezezwalaj¹cym na posiadanie jakichkolwiek dóbr ruchomych
i nieruchomych, zob. C. N i e z g o d a, Elementy franciszkañskie w Regule �w. Klary z Asy¿u (�wiêta
Klara z Asy¿u w 800-lecie urodzin, red. S.C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 1995, s. 61�71).

55 Lokacja na prawie niemieckim, z inicjatywy ksiêcia Konrada I, nast¹pi³a w 1253 r. Ksi¹¿ê utrzy-
ma³ wiele prerogatyw oraz dochodów i dopiero w 1333 r. samorz¹d miejski uzyska³ pe³niê praw. Lo-
kacja wzorowana by³a na Wroc³awiu, z którego jednak dopiero w 1314 r. G³ogów otrzyma³ odpis prawa
magdeburskiego, zob. K u t z n e r, op. cit., s. 135�210.

56 Plan G³ogowa zob. Kozaczewsk i, op. cit., s. 27; B la schke, op. cit., s. 231, 376; Ku tzne r,
op. cit., s. 149.

57 K o z a c z e w s k i, op. cit., s. 5�6; K u t z n e r, op. cit., s. 167.
58 O motywach fundacji zob. M i c h a ³ o w s k i, Princeps�, s. 148�162.
59 Scharakteryzowa³ je T. J u r e k, Henryk Probus i Henryk g³ogowski. Stosunki wzajemne w la-

tach 1273�1290 (�l¹ski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 42, 1987, s. 555�556).
60 Przypuszczenia starszej literatury przedmiotu i T. Jurka, jakoby G³ogowczyk przebywa³ w obozie

Przemys³a II Otakara i uczestniczy³ w przegranej przez króla Czech bitwie pod Suchymi Krutami
w 1278 r., s¹ moim zdaniem ma³o realne. Czy kilkunastoletni (ok. 14-letni) ksi¹¿ê z odleg³ego G³ogo-
wa móg³ byæ uczestnikiem staræ wojennych na tak¹ skalê? J u r e k, Henryk Probus�, s. 559�560.

61 Starszeñstwo braci z uwagi na ró¿norodne przekazy �ród³owe te¿ budzi w¹tpliwo�ci. J u r e k,
Dziedzic�, s. 12, opowiada siê za starszeñstwem Konrada. Musieli mieæ wówczas 14�18 lat.
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nii i podczas jego nieobecno�ci Probus zaj¹³ nale¿¹ce do niego ksiêstwo �cinaw-
skie)62, Henryka i Przemka, odby³ siê pod patronatem ksiêcia Henryka wroc³aw-
skiego. Choæ obydwaj kuzyni, Henryk IV i Henryk I G³ogowski, wspó³dzia³ali pod
koniec lat 70. XIII w. przeciw stryjowi Boles³awowi Rogatce63, to jednak nie prze-
szkodzi³o to Probusowi w 1281 r. w uwiêzieniu ksiêcia G³ogowa i uwolnieniu go
dopiero w zamian za zobowi¹zanie lenne � przyrzeczenie s³u¿by z 30 kopijnikami
w ci¹gu 5 lat64.

Trudny pocz¹tek wspó³pracy G³ogowczyka z Probusem mia³ jednak zaowoco-
waæ w przysz³o�ci nie tylko trwa³ym sojuszem, ale i politycznymi konsekwencja-
mi, a zdaniem T. Jurka65 nawet pewnego rodzaju fascynacj¹ Henryka I osobowo-
�ci¹, charakterem Probusa.

Trzy lata pó�niej, w 1284 r., Henryk I G³ogowski by³ w znacznie lepszych rela-
cjach z coraz potê¿niejszym kuzynem, o czym �wiadczy jego obecno�æ razem
z Boles³awem opolskim � st¹d mo¿e ich pó�niejsza przyja�ñ � oraz Miko³ajem
opawskim na turnieju rycerskim w Nysie, którego gospodarzem by³ ksi¹¿ê wroc³aw-
ski. W odpowiedzi na zaproszenie, a mo¿e i pewnego rodzaju sugestywne ultima-
tum Probusa, G³ogowczyk jako jego wasal u�wietni³ turniej i uroczysto�æ wyda-
wan¹ przez seniora66. Kolejne lata przynios³y zacie�nienie kontaktów miêdzy
obydwoma ksi¹¿êtami. Henryk I G³ogowski, bêd¹cy de facto do 1290 r. (co pierw-
szy podkre�li³ S. Zachorowski)67 lennikiem ksiêcia Probusa, nie zawsze jednak zy-
skiwa³ na coraz bli¿szym sojuszu z panem Wroc³awia, co szczególnie widoczne
jest w kontaktach Henryka I z w³adz¹ ko�cieln¹.

Konflikt interesów Probusa z biskupem wroc³awskim Tomaszem II68 odbi³ siê
bowiem przede wszystkim na relacjach Henryka I z kapitu³¹ kolegiack¹ w G³ogo-
wie, z któr¹ wcze�niej pozostawa³, jak wynika z dokumentów, w bliskich i dobrych
stosunkach. Dla ksiêcia Henryka I pogorszenie relacji z kapitu³¹ w G³ogowie by³o
podwójnie, a mo¿e nawet potrójnie bolesne. Po pierwsze, ze wzglêdów presti¿o-
wych, os³abia³o bowiem autorytet w³adzy ksi¹¿êcej w ksiêstwie i samym G³ogo-
wie. Po drugie, ze wzglêdów emocjonalno-rodzinnych � w kolegiacie g³ogowskiej
zostali pochowani rodzice ksiêcia, a napiête stosunki mog³y oznaczaæ zmniejsze-
nie b¹d� nawet zamro¿enie dotacji na rzecz drugiej co do wa¿no�ci kolegiaty na
�l¹sku, a zarazem zaprzestanie przez cz³onków kapitu³y modlitw w intencji zmar-
³ych rodziców. Trzecim wymiarem konfliktu, o najbardziej praktycznym znacze-
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62 Wed³ug T. Jurka zajêcie ksiêstwa nast¹pi³o na prawach opiekuna, Jurek, Henryk Probus�, s. 559.
63 J u re k, Ksiêstwo�, s. 398; idem, Henryk Probus�, s. 556.
64 S. Z a c h o r o w s k i, Dzieje Polski �redniowiecznej, t. I, Kraków 1926, s. 337; J u r e k, Henryk

Probus�, s. 558�559.
65 J u re k, Henryk Probus�, s. 558 i n.
66 Ibidem, s. 564.
67 Z a c h o r o w s k i, op. cit., s. 337.
68 Konflikt z biskupem ograniczy³ Probusowi mo¿liwo�ci interwencji w Krakowie w 1284 r.

i aktywn¹ politykê ma³opolsk¹; B. Nowack i, Zabiegi o zjednoczenie pañstwa i koronacjê królewsk¹
w latach 1284 i 1285 na tle rywalizacji Przemys³a II z Henrykiem IV Prawym (Przemys³ II�,
s. 153�160, zw³aszcza s. 159).
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niu i chyba najbole�niej odczuwanym przez Henryka I, by³o zawieszenie dzia³al-
no�ci przez kancelariê ksi¹¿êc¹, w której pracowali przede wszystkim cz³onkowie
kapitu³y, miêdzy innymi scholastyk Miko³aj69.

O tym, jak silna by³a zale¿no�æ G³ogowczyka od polityki Probusa i jak wielkie
by³o uzale¿nienie poczynañ ksiêcia g³ogowskiego od silnego protektora z Wroc³a-
wia, �wiadczy fakt, ¿e Henryk I dopiero po zawarciu ugody przez ksiêcia wroc³aw-
skiego z biskupem Tomaszem II odnowi³ biskupowi wroc³awskiemu przywileje
nadane przez swego ojca Konrada70 i wznowi³ kontakty z kapitu³¹ kolegiack¹
w G³ogowie. Ten ostatni akt mia³ donios³e znaczenie dla sprawowania w³adzy, po-
niewa¿ oznacza³ w praktyce wznowienie prac kancelarii ksi¹¿êcej.

Za wierne poparcie Probus nagrodzi³ ksiêcia G³ogowa w 1286 r. nadaniem Kro-
sna71, co jeszcze bardziej zakotwiczy³o Henryka I w krêgu planów politycznych
ksiêcia wroc³awskiego. W³adca G³ogowa zaanga¿owa³ siê wraz z braæmi nie tylko
w lokalne � �l¹skie plany Probusa, ale i wielk¹ politykê ksiêcia wroc³awskiego,
zmierzaj¹c¹ do opanowania Krakowa i zjednoczenia ziem polskich. Konradowice
brali bowiem udzia³ w walkach Henryka IV o Kraków w latach 1289�129072.

Ukoronowaniem wspó³pracy ksiêcia g³ogowskiego z potê¿nym protektorem
z Wroc³awia by³y dwa donios³e fakty, nieodleg³e w czasie. Jednym z nich by³o pa-
sowanie Henryka I G³ogowskiego przez ksiêcia wroc³awskiego na rycerza przy oka-
zji uroczysto�ci fundowania kolegiaty �w. Krzy¿a w dniu 11 I 1288 r.73 Drugim ak-
tem, znacz¹cym i brzemiennym w skutki polityczne, by³o wyznaczenie G³ogowczyka
w testamencie Henryka IV na jednego z dziedziców posiadanego terytorium i jed-
noczesne przekazanie mu w³adztwa w ksiêstwie wroc³awskim. Mimo tocz¹cej siê
dyskusji nad autentyczno�ci¹ dokumentu dyspozycje dla Henryka s¹ nad wyraz wia-
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69 J u re k, Ksiêstwo�, s. 405. Brak dokumentów z lat 1281�1287 �wiadczy o parali¿u kancelarii.
Pierwszy znany dokument wystawiony po d³u¿szej przerwie, z 1287 r., zosta³ przygotowany w kan-
celarii odbiorców � Krzy¿aków, dopiero dokument z 1289 r., po ugodzie Probusa z Tomaszem II, by³
sygnowany przez kancelariê ksi¹¿êc¹ i kanclerza Jakuba Zaj¹czkowskiego. T. Jurek w tym artykule
b³êdnie powo³uje siê na pierwszy dokument wystawiony w maju 1288 r., skoro w biografii Henryka
(J u r e k, Dziedzic�, s. 222, Aneks nr 5) uznaje ten akt za falsyfikat.

70 1253 i 1273 (SUB, Bd. III, nr 567, SUB, Bd. IV, nr 451); orygina³ APWr., Rep. 76, nr 7. Urkun-
den zur Geschichte des Bisthums Breslau, wyd. G.A. Stenzel, Breslau 1845, nr 258; Jurek, Ksiêstwo�,
s. 409.

71 J u re k, Henryk Probus�, s. 567.
72 Po �mierci brata Henryka, Przemka, pod Siewierzem, w³a�nie w wyprawie krakowskiej, G³o-

gowczyk przej¹³ ksiêstwo �cinawskie. Potwierdza to dokument wystawiony dla kanoników NMP
z Wroc³awia dla wsi Krzydlina w tym¿e ksiêstwie w sierpniu 1289 r. Jednak po kilku miesi¹cach mu-
sia³ odst¹piæ ksiêstwo Probusowi, uznaj¹c zwierzchno�æ lennika; J u r e k, Henryk Probus�, s. 565.
O walkach krakowskich zob. te¿ G. L a b u d a, Uwagi o zjednoczeniu pañstwa polskiego na prze³o-
mie XIII i XIV wieku (Kwartalnik Historyczny, t. LXII, 1955, z. 3, s. 125�149); S. M u s i a ³, Bitwa
pod Siewierzem i udzia³ w niej Wielkopolan (Przemys³ II�, s. 161�166), gdzie zestawienie literatury.

73 Informacje o pasowaniu ksi¹¿¹t Henryka i Boles³awa podaje D³ugosz, choæ kronikarz b³êdnie
mówi o Henryku Grubym Legnickim i Boles³awie �widnickim. Omy³kê D³ugosza wynikaj¹c¹ z nie-
pe³nych informacji prostuje T. Jurek, przypisuj¹c imiona do G³ogowczyka i Boles³awa Opolskiego;
J u r e k, Henryk Probus�, s. 567; Joannis Dlugosii, Annales seu cronicae inlicti Regni Poloniae, lib.
I�XII, Varsaviae�Cracoviae 1964�2003, tu lib. VII�VIII, s. 252.
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rygodne74. Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e ksi¹¿ê G³ogowa, najprawdopodobniej z Bole-
s³awem Opolskim, by³ obecny na pogrzebie Henryka IV Probusa, w przeciwieñ-
stwie do innego wymienionego w testamencie spadkobiercy, Przemys³a II wielko-
polskiego.

Wed³ug ostatniej woli ksiêcia wroc³awskiego, zmar³ego mo¿e wskutek otrucia75,
ksi¹¿ê G³ogowa mia³ byæ nie tylko jego nastêpc¹ na �l¹sku, ale tak¿e mia³ staæ siê
g³ównym opiekunem kolegiaty i kanoników �w. Krzy¿a. Uczynienie dawnych len-
ników i sojuszników, Henryka G³ogowskiego i Boles³awa Opolskiego, dysponen-
tami Henrykowego w³adztwa nak³ada³o na obu ksi¹¿¹t obowi¹zek kontynuacji po-
lityki zjednoczeniowej wroc³awskiego ksiêcia, której ideê Henryk IV sformu³owa³
po raz pierwszy w 1280 r.76

W �wietle wydarzeñ, które nast¹pi³y po �mierci Probusa we Wroc³awiu77, kon-
tynuacja jego polityki przez G³ogowczyka i Opolczyka okaza³a siê nierealna. Wia-
domo, ¿e Henryk I G³ogowski chcia³ wype³niæ testamentow¹ wolê Probusa i nosi³
siê z zamiarem przejêcia w³adzy nad ksiêstwem wroc³awskim. Przebywa³ bowiem
we Wroc³awiu kilkana�cie dni po �mierci Probusa (23 na 24 VI 1290 r.), wydaj¹c
nawet dokument z drugim dziedzicem, Boles³awem Opolskim, potwierdzaj¹cy przy-
wilej zmar³ego ksiêcia dla biskupstwa wroc³awskiego78. Sytuacja polityczna zmu-
si³a jednak ksiêcia G³ogowa do opuszczenia miasta, do którego wkroczy³ popiera-
ny przez wroc³awian ksi¹¿ê legnicki Henryk V Gruby. Jednak w d³u¿szej
perspektywie czasowej to w³a�nie Henryk I G³ogowski sta³ siê de facto spadko-
bierc¹ idei Henryka IV w�ród ksi¹¿¹t �l¹skich. �wiadcz¹ o tym dzia³ania Henryka
G³ogowskiego i polityka znacznie wykraczaj¹ca poza ambicje i granice lokalnego,
�l¹skiego ksiêstwa, szczególnie po lutym 1296 r., tj. po �mierci koronowanego
w czerwcu 1295 r. Przemys³a II79.
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74 Nie zachowa³ siê orygina³, znany z dwóch kopii � biskupa wroc³awskiego z XIV w. oraz tran-
sumptu rajców wroc³awskich z 1495 r. T. Jurek w pierwszym wydaniu monografii o Henryku, T. J u -
r e k, Dziedzic Królestwa Polskiego. Ksi¹¿ê Henryk G³ogowski (1274�1309), Poznañ 1993, s. 14, oraz
w artykule, idem, Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falsyfikat? (Studia �ród³oznawcze, R. 35,
1994, s. 79�80), widzia³ w dokumencie falsyfikat powsta³y w krêgu kolegiaty �wiêtokrzyskiej � byæ
mo¿e fa³szerzem by³ Otto von Dohn, kanonik �w. Krzy¿a i kanclerz ksiêstwa wroc³awskiego z nada-
nia króla Czech Jana Luksemburczyka. W drugim wydaniu monografii (s. 27) oraz w pracy Plany
koronacyjne Henryka Probusa (�l¹sk w czasach Henryka IV Prawego, red. K. Wachowski, Wroc³aw
2005, s. 13�29, zw³aszcza s. 25�27) czê�ciowo wycofa³ siê z tego twierdzenia, przyznaj¹c racjê kry-
tykom swojej tezy w punkcie dotycz¹cym braku motywacji fa³szerstwa; W. I rg a n g, Das Urkunden-
und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV. von Schlesien (1270�1290) (Zeitschrift für Ostforschung, Bd.
36, 1987, s. 24).

75  Orygina³ zagin¹³ na pocz¹tku XIV w., J u r e k, Testament�, s. 96�97.
76 W tym roku zawar³ umowê z ksiêciem opolskim Boles³awem, który mia³ wspieraæ Henryka IV

w polityce odrodzenia Królestwa Polskiego i uzyskania korony królewskiej. Umowa znana z formu-
larza, K. Wu t k e, Über schlesische Formelbücher des Mittelalters (Darstellungen und Quellen zur
schlesische Geschichte, Bd. XXVI, Breslau 1919, nr 16).

77 Z³amaniem tych postanowieñ by³o wkroczenie syna Boles³awa Rogatki, Henryka Grubego le-
gnickiego, w dzielnicê wroc³awsk¹, J u r e k, Henryk Probus�, s. 569.

78 SUB, Bd. V, nr 454. Zdaniem T. Jurka wspó³dziedzicem by³ Boles³aw Opolski; J u r e k, Dzie-
dzic�, s. 26.

79 T. J u r e k, Przygotowania do koronacji Przemys³a II (Przemys³ II�, s. 167�180).
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3. Okoliczno�ci fundacji. Polityka Henryka I G³ogowskiego w latach

1290�1307. G³ogowczyk po �mierci Henryka Probusa, miêdzy 1290 a 1306 r., by³
najaktywniejszym uczestnikiem zmagañ na arenie walki o �l¹sk i Wielkopolskê,
rywalizuj¹c o wp³ywy na tych terenach z ksi¹¿êtami �l¹skimi, W³adys³awem £okiet-
kiem i królami Czech. W okresie tym rysuje siê widoczna metamorfoza ksiêcia,
który wychodzi z cienia wielkiego protektora i podejmuje samodzielne dzia³ania
na niespotykan¹ dot¹d skalê, dzia³ania znacznie wykraczaj¹ce poza politykê w³ad-
cy �redniego ksiêstwa �l¹skiego. Czas ten przeplatany by³ upadkami i wzlotami,
których kulminacja � najpierw w postaci negatywnego, potem pozytywnego zbie-
gu okoliczno�ci � nast¹pi³a na pocz¹tku XIV w. i poprzedzi³a fundacjê klarysek
w G³ogowie.

Do sukcesów ksiêcia pod koniec XIII w. nale¿y zaliczyæ polityczny maria¿
z Matyld¹, ksiê¿n¹ brunszwick¹, wywodz¹c¹ siê ze starszej linii Askañskiej (1291
lub 1292 r.). Ponadto zawarcie w maju 1294 r. z ksiêciem Henrykiem V Grubym
ugody, na mocy której G³ogowczyk uzyska³ imponuj¹ce nabytki terytorialne, oraz
porozumienie z £okietkiem w Krzywiniu po �mierci Przemys³a II, które dawa³o
Henrykowi I G³ogowskiemu miêdzy innymi po³owê Wielkopolski80.

Kolejne lata obfitowa³y w pasmo kryzysów, a prze³om stuleci rozpocz¹³ okres z³ej
passy rz¹dów Henryka I, których kulminacj¹ sta³y siê wydarzenia pocz¹tku 1306 r.
Najwiêkszym zagro¿eniem politycznych planów G³ogowczyka by³y roszczenia
i polityka w³adców Czech. Król Wac³aw II, nie bacz¹c na dotychczasow¹ lojalno�æ
G³ogowczyka (jej przejawem by³a obecno�æ Henryka na jego koronacji w Pradze),
uczyni³ z Wielkopolski ziemie lenne Królestwa Czech na mocy uk³adu narzucone-
go £okietkowi 23 VIII 1299 r. w Klêce. Umowa de facto obejmowa³a tak¿e ziemie
wielkopolskie znajduj¹ce siê w rêkach ksiêcia G³ogowa. Jak zauwa¿y³ J. Bieniak,
postanowienia te nie tylko uderza³y w ksiêcia W³adys³awa, który znalaz³ siê na
wygnaniu, ale tak¿e w plany polityczne Henryka I, przymierzaj¹cego siê do zjed-
noczenia ziem polskich w oparciu o Wielkopolskê81. W lipcu 1300 r. Ryksa, córka
króla Przemys³a II, zosta³a wys³ana do Pragi, co by³o równoznaczne z zawarciem
zarêczyn82, a w listopadzie 1300 r. Wac³aw II koronowa³ siê w Gnie�nie na króla
Polski. Ta sytuacja wydawa³a siê przekre�laæ jakiekolwiek zjednoczeniowe plany
ksi¹¿¹t polskich, w tym Henryka I. Rok pó�niej zmar³ najbli¿szy sojusznik G³o-
gowczyka, jego kuzyn Bolko I, ksi¹¿ê w �widnicy i Jaworze, sprawuj¹cy kuratelê
nad ma³oletnimi synami ksiêcia Henryka V Grubego83. Teraz opiekunem ksi¹¿¹t,
a co za tym idzie � w³adc¹ Wroc³awia, sta³ siê sam Wac³aw II. Niechêæ wroc³a-
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80 Rozwój wypadków politycznych przedstawiam skrótowo na podstawie rekonstrukcji u Jurka,
Dziedzic�, s. 27�84. Najwiêkszy rywal G³ogowczyka, Henryk V Gruby, wszed³ w koligacje z m³odsz¹
lini¹ Askañczyków, w czym widaæ polityczne gry i wzajemne szachowania siê rywali. Na pocz¹tku
1296 r. umar³ najwiêkszy wróg ksiêcia g³ogowskiego � Henryk V Gruby legnicki.

81 J. B i e n i a k, Wielkopolska, Kujawy, ziemia ³êczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia
pañstwowego w latach 1300�1306, Toruñ 1969, s. 123, 213.

82 K. J a s i ñ s k i, Ryksa El¿bieta � Boemie et Polonie bis Regina (Przemys³ II..., s. 270).
83 Henryk V Gruby po uwiêzieniu go przez ksiêcia g³ogowskiego i okrutnych, pó³rocznych tortu-

rach (listopad�maj 1293 r.) nigdy nie odzyska³ zdrowia.
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wian do Wac³awa II i zabiegi polityczne antyczeskich patrycjuszy sprawi³y, ¿e opieka
nad ksi¹¿êtami przesz³a w rêce sprzyjaj¹cego Czechom biskupa Henryka z Wierzb-
nej, pe³ni¹cego od tej chwili funkcjê czeskiego starosty we Wroc³awiu. Dla G³o-
gowczyka by³a to niezwykle gro�na sytuacja, gdy¿ jego terytorium zosta³o otoczo-
ne przez w³adztwo czeskie, a król Wac³aw II szykowa³ siê w 1303 r. do ostatecznej
rozprawy w³a�nie z G³ogowczykiem. �wiadczy³o to o pozycji ksiêcia, który w oczach
króla Czech by³ najpowa¿niejszym rywalem w walce o ziemie polskie. Biskup Hen-
ryk z Wierzbnej pozostawa³ lojalnym sojusznikiem Czechów, o czym �wiadczy
miêdzy innymi fakt, i¿ to w³a�nie na niego arcybiskup moguncki i arcybiskup gnie�-
nieñski Jakub �winka przelali swe pe³nomocnictwa aktu koronacji Ryksy El¿biety,
córki króla Przemys³a II, na królow¹ Czech i Polski jako ¿ony Wac³awa II84. Uro-
czysto�æ za�lubin odby³a siê w klasztorze cysterskim w Zbras³awiu, ale koronacja,
w której uczestniczy³ Henryk z Wierzbnej, w katedrze praskiej �w. Wita w maju 1303 r.
Dziêki koronacji Ryksy, dziedziczki Przemys³a II, na królow¹ Polski i Czech Wac³aw
II uzyska³ kolejny argument w wojnie z Henrykiem G³ogowskim.

Sytuacja polityczno-militarna Henryka I G³ogowskiego od koñca 1303 r. a¿ do
lipca 1306 r. sta³a siê na tyle powa¿na, ¿e ksi¹¿ê przesta³ u¿ywaæ rozszerzonej ty-
tulatury Heres Regni, dodanej do sta³ego cz³onu dux Silesie et dominus Glogovie.
U¿ywa³ jej nieprzerwanie od 1301 r., manifestuj¹c w ten sposób po koronacji Wa-
c³awa II na króla Polski w Gnie�nie swoje aspiracje i roszczenia polityczne.

Prze³omem w sytuacji ziem �l¹skich i Czech pocz¹tku XIV w., a tak¿e Henryka
I G³ogowskiego sta³a siê �mieræ króla Wac³awa II w do�æ mglistych okoliczno�ciach
(wspó³cze�ni kronikarze podejrzewali nawet otrucie) 21 VI 1305 r. Dzia³ania i s³ab-
sza pozycja polityczna m³odego syna z pierwszego ma³¿eñstwa z Gut¹ Habsbursk¹
� Wac³awa III, który panowa³ niespe³na 14 miesiêcy i nota bene nigdy nie by³
w Polsce85, pomog³y Henrykowi G³ogowskiemu w powrocie nie tylko do Wielko-
polski (i zjednoczeniu wokó³ siebie tamtejszych mo¿nych), ale tak¿e na g³ówn¹ arenê
walki o zjednoczenie Królestwa Polskiego.

W lecie 1305 r. Henryk przebywa³ na pograniczu �l¹sko-wielkopolskim, szyku-
j¹c siê do starcia z Czechami, którzy utrzymywali siê ca³y czas w Wielkopolsce.
We wrze�niu 1305 r. ksi¹¿ê Henryk I spotka³ siê pod Wroc³awiem z dotychczaso-
wym wrogiem � biskupem wroc³awskim Henrykiem z Wierzbnej. Zdaniem T. Jur-
ka spotkanie mia³o charakter polityczny86. Przypieczêtowa³o je wystawienie w �ci-
nawie przez biskupa wroc³awskiego dwóch dokumentów � na pro�bê ksiêcia
g³ogowskiego � eryguj¹cych kustodiê w kolegiacie g³ogowskiej. Wiosn¹ nastêpne-
go roku niechêæ Wielkopolan do rz¹dów czeskich i aktywna dzia³alno�æ politycz-
na ksiêcia g³ogowskiego87 spowodowa³y, ¿e Henryk wkroczy³ do Wielkopolski
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84 J a s i ñ s k i, op. cit., s. 271.
85 Zosta³ w wyniku spisku mo¿nych czeskich zasztyletowany podczas wyprawy na Kraków 4 VIII

1306 r. w O³omuñcu.
86 RS, nr 2859, 2860.
87 Bien i ak, Wielkopolska�, s. 213, w oswobodzeniu Wielkopolski od wojsk czeskich wyzna-

czy³ istotn¹ rolê miejscowemu rycerstwu, a szczególnie rodowi Zarembów. Jurek, Dziedzic�, s. 81�84,
widzia³ jako g³ównego sprawcê tej akcji w³a�nie ksiêcia Henryka I G³ogowskiego.
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i zosta³ szybko, bo ju¿ latem 1306 r., jej w³adc¹, pozostawiaj¹c w pokonanym
polu nie tylko Czechów, ale i W³adys³awa £okietka. Czesi skupili siê na przygo-
towaniach do wyprawy na Ma³opolskê, w której £okietek odnosi³, podobnie jak
Henryk I w Wielkopolsce, coraz to wiêksze sukcesy. £okietek przeniós³ tym ra-
zem �rodek ciê¿ko�ci swojej polityki na Kraków, ustanawiaj¹c w nim nowy o�ro-
dek w³adzy. Ta polityka dopomog³a Henrykowi I G³ogowskiemu w pozyskaniu
Wielkopolan i oparciu swych planów zjednoczeniowych o Wielkopolskê88. Za-
mordowanie Wac³awa III w sierpniu 1306 r. w O³omuñcu podczas ostatniego etapu
przygotowañ do ataku na Ma³opolskê i jednoczesne objêcie Wielkopolski przez
G³ogowczyka oznacza³o powrót Henryka I do realizacji planów zjednoczenia ziem
polskich. Jego pozycja w Wielkopolsce by³a niepodwa¿alna. Wzmocni³ j¹ fakt
pa�dziernikowego �lubu wdowy po Wac³awie II, El¿biety Ryksy, córki Przemy-
s³a II, z Rudolfem, synem niemieckiego króla Albrechta. Ryksa rzeczywist¹
królow¹ Polski by³a bowiem jedynie jako ma³¿onka Wac³awa II. Po �lubie z Habs-
burgiem, mimo zachowanej intytulacji, zarówno tytu³ królowej Polski, jak i tytu-
latura Rudolfa jako króla polskiego by³y de facto niewiele znacz¹cymi symbola-
mi, wyra¿aj¹cymi jedynie pretensje do ziem bêd¹cych poza w³adztwem
terytorialnym Habsburga89.

W sierpniu 1306 r. ksi¹¿ê Henryk po raz pierwszy od ponad dwóch lat u¿y³
w tytulaturze zwrotu Heres Regni Polonie. W�ród pierwszych trzech dokumentów
z t¹ tytulatur¹ i przywieszon¹ pieczêci¹ majestatyczn¹ by³ dokument fundacyjny
klasztoru klarysek w G³ogowie z ko�cio³em �w. Krzy¿a. Uwagê zwraca tak¿e wyo-
bra¿enie napieczêtne ksiêcia, przedstawionego w mitrze i z ga³¹zk¹ w rêku (po raz
pierwszy w sfragistyce Piastowskiej). Mitra by³a jednym z insygniów w³adzy u¿y-
wanych przez Henryka IV Probusa, a jej ogólna symbolika w po³¹czeniu z boga-
tym wystrojem nakrycia g³owy ksiêcia g³ogowskiego upodabnia³a j¹ do zamkniê-
tej korony typu kamelaukion90. To wyobra¿enie napieczêtne �wiadczy³o dodatkowo
o presti¿u i aspiracjach fundatora klasztoru klarysek.

Ambicje polityczne G³ogowczyka trafi³y na podatny grunt dziêki sprzyjaj¹cej
geopolityce. Problemy £okietka w Krakowie i pogr¹¿enie siê Królestwa Czeskie-
go w walkach miêdzy Henrykiem karynckim a królem niemieckim Albrechtem (na
nastêpcê zmar³ego Rudolfa wyznaczy³ drugiego syna � Fryderyka) by³y dominuj¹-
cymi elementami polityki tego regionu w 1306 r.

Na podkre�lenie zas³uguje tak¿e to, ¿e w ostatnim okresie panowania Henry-
ka I pieczêci majestatycznej u¿ywa³a tak¿e jego ¿ona Matylda i to wy³¹cznie do
�mierci mê¿a. Przedstawiona zosta³a na tronie w mitrze podobnej do korony z tar-
czami herbowymi �l¹ska i Brunszwiku91.
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88 Bien i ak, Wielkopolska�, s. 210�215.
89 Jas iñsk i, op. cit., s. 273. Rudolf nie zd¹¿y³ nawet koronowaæ siê na króla Czech � zmar³ w lipcu

1307 r.
90 Piech, op. cit., s. 144.
91 Gumowsk i, op. cit., tab. CXVI, nr 81; A. F u d a l e j, Pieczêcie ksiêstw g³ogowskiego i ¿agañ-

skiego, Nowa Sól 1973, s. 47�48.
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Jedynym konkurentem Henryka I G³ogowskiego w walce o zjednoczenie ziem
polskich pozostawa³ W³adys³aw £okietek, czego wyrazem by³o u¿ycie w grudniu
1306 r. intytulacji �verus heres tocius Regni Poloniae�92. Niemniej diametralna
zmiana sytuacji geopolitycznej ksiêcia g³ogowskiego miêdzy pocz¹tkiem a koñcem
1306 r. sta³a siê faktem. Moim zdaniem to w³a�nie wydarzenia czeskie i wielko-
polskie z lat 1305�1306, a w mniejszym stopniu sukcesy w konflikcie z ksiêciem
wroc³awskim Boles³awem II, który wyst¹pi³ z roszczeniami do Wielkopolski pod
koniec 1306 r., sta³y siê impulsem do fundacji klarysek z ko�cio³em �w. Krzy¿a.
Przewaga w konflikcie z ksiêciem wroc³awskim by³a bowiem ma³o znacz¹cym ak-
tem w porównaniu z sukcesami osi¹gniêtymi na polu zjednoczenia ziem polskich
zarówno dziêki korzystnemu zbiegowi okoliczno�ci, jak i aktywnej postawie sa-
mego G³ogowczyka. To sprzyjaj¹ce wydarzenia miêdzy latem 1305 a latem 1306 r.
sprawi³y, ¿e ksi¹¿ê g³ogowski pozostawa³ na placu boju, wychodz¹c zwyciêsko
z wydawa³oby siê przegranej sprawy. G³ogowczyk móg³ zatem snuæ realne plany
polityczne zjednoczenia ziem polskich, inspirowane dzia³aniami politycznymi Hen-
ryka IV Probusa i jego zapisem testamentowym.

Fundacja mog³a zostaæ zrealizowana w do�æ krótkim okresie tak¿e dlatego, ¿e
Henryk I ju¿ w 1304 r. uzyska³ od papie¿a Benedykta XI zgodê na ufundowanie
klasztoru klarysek, a dok³adnie nawet dwóch: �facultatem construendi suis sump-
tibus in terra suae iurisdictioni subiecta duo monasteria ordinis S. Clarae�93. Naj-
prawdopodobniej napiêta sytuacja polityczna okresu 1304�1306, byæ mo¿e brak
�rodków finansowych potrzebnych na kampaniê wojskow¹ spowodowa³y od³o¿e-
nie planów o 3 lata.

Na uroczysto�ci fundacji klasztoru klarysek obecny by³ biskup wroc³awski Hen-
ryk z Wierzbnej. By³ to zarówno dla ksiêcia, jak i dla obecnych na uroczysto�ci
mo¿nych �wieckich i duchownych symboliczny akt o donios³ym znaczeniu. Oczy-
wi�cie Henryk jako biskup diecezji musia³ wyraziæ zgodê na fundacjê, ale jego obe-
cno�æ na uroczysto�ci nie by³a warunkiem sine qua non dokonania fundacji. Byæ
mo¿e dosz³o jednak równie¿ do dedykacji �wi¹tyni, w którym to obrzêdzie obe-
cno�æ biskupa by³a nieodzowna94. Niezale¿nie od tego, jaki przebieg mia³a uro-
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92 Drugim dokumentem by³ wystawiony w G³ogowie akt potwierdzaj¹cy transakcjê kupna wsi
przez mieszczanina z G³ogowa. J u r e k, Dziedzic�, Aneks, dok. nr 76, 77, 78 oraz s. 112�113.
O znaczeniu tytu³u heres Regni Polonie zob. O. Ba lze r, Królestwo Polskie 1295�1370, t. I�III, Lwów
1919�1920, tu t. II, s. 264; J u r e k, Dziedzic�, s. 127�128.

93 Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV,
ed. A. Potthast, t. 1�2, Berolini 1874�1875, tu t. 2, nr 25402; RS, nr 2788; w nieco odmiennej formie
cytowany regest w Bullarium Poloniae, ed. I. Su³kowska-Kura�, S. Kura�, t. I, Rzym�Lublin 1982,
nr 986. Na ten dokument zwróci³ uwagê jako pierwszy E. Waue r, Entstehung und Ausbreitung des
Klarissenordens bes. in den deutschen Minoritenprovinzen, Leipzig 1906, s. 303 i n., a za nim F. Ma-
ch i l ek, Die Pøemysliden, Piasten und Arpaden und der Klarissenorden im. 13. und frühen 14. Jahr-
hundert (Westmitteleuropa � Ostmitteleuropa. Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für Ferdinand
Seibt zum 65. Geburstag, hrsg. v. W. Eberhard, H. Lemberg, H.D. Heimann, R. Luft, Veröffentlichungen
des Collegium Carolinum 70, München 1992, s. 295).

94 K. K o n e c k i, Symbolika obrzêdów dedykacji ko�cio³a (Studia W³oc³awskie, t. 3, 2000,
s. 133�147).
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czysto�æ, spotkanie dwóch dawnych nieprzyjació³ podczas fundacji klasztoru z ko-
�cio³em pod wezwaniem �w. Krzy¿a mia³o znaczenie symbolicznego pojednania.
Nawi¹zywa³o moim zdaniem do pojednania poprzedników obydwu dostojników �
ksiêcia wroc³awskiego Probusa i biskupa Tomasza II95 � z okazji fundacji �wiêto-
krzyskiej we Wroc³awiu. Biskup Henryk z pewno�ci¹ pamiêta³ konflikt biskupa
Tomasza II z Probusem i okoliczno�ci pojednania dwóch wielkich bohaterów kon-
fliktu jako cz³onek kapitu³y katedralnej za rz¹dów biskupa Tomasza II96.

Biskup wroc³awski w lipcu 1307 r. potwierdzi³ fundacjê ksiêcia g³ogowskie-
go, bior¹c klaryski � zgodnie z regu³¹ i struktur¹ w³adzy zwierzchniej w zako-
nie � w opiekê w imieniu papie¿a i zapewniaj¹c dodatkowo o swoim wsparciu
i opiece97.

4. Inspiracje i specyfika g³ogowskiej fundacji. Kult relikwii Mêki Pañskiej �
�wiêtego Krzy¿a, Korony Cierniowej, Krwi Chrystusa � z eschatologiczno-ideo-
wym przekazem symboliki Krzy¿a by³ w �redniowieczu mocno powi¹zany z insty-
tucj¹ w³adzy i propagowany na dworach królewskich i ksi¹¿êcych98. Tradycja ta
siêga³a Bizancjum, w którym relikwie by³y niezwykle cenione i otaczane specjal-
nym kultem przez cesarzy, o czym �wiadczy fakt, ¿e szcz¹tki Krzy¿a znajdowa³y
siê w prywatnej kaplicy cesarskiej w Konstantynopolu99. Widziano w nich symbol
umocnienia przez Boga w³adzy cesarskiej, a posiadaczy relikwii uznawano za oso-
by maj¹ce gwarancjê opieki Chrystusa. Tê symbolikê przejê³a Europa Zachodnia,
do której wiêksza czê�æ relikwii �wiêtego Krzy¿a dotar³a z Konstantynopola, czy
to za spraw¹ darów cesarskich, czy to na skutek zdobycia stolicy Cesarstwa Wschod-
niego przez ³acinników w czasie czwartej wyprawy krzy¿owej, po piêciodniowym
oblê¿eniu w kwietniu 1204 r. Partyku³y �wiêtego Krzy¿a, w których upatrywano
zwyciêskiej mocy, nale¿a³y do najbardziej po¿¹danych relikwii skarbców kaplic
królewskich i ksi¹¿êcych100. W �redniowieczu funkcjonowa³a w Europie przejêta
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95 M i c h a ³ o w s k i, Princeps�, s. 151�152, literatura przedmiotu tam¿e w przyp. 216.
96 Choæ nie by³ tak bliskim jego wspó³pracownikiem, jak bezpo�redni nastêpca na stolcu bisku-

pim Jan III Romka (1292�1301), pe³ni¹cy funkcjê kapelana biskupa Tomasza. K. D o l a, Dzieje Ko-
�cio³a na �l¹sku, cz. I: �redniowiecze, Opole 1996, s. 66.

97 APWr., Rep. 76, nr 4, niemiecki odpis Rep. 79, nr 63; RS, nr 2943 oraz Die Inventare der nicht-
staatlichen Archive Schlesiens, Bd. 2: Kreis und Stadt Glogau (Codex diplomaticus Silesiae, Bd. 28,
Breslau 1915, s. 13). Biskup obecny by³ w G³ogowie, gdzie mia³ swoj¹ siedzibê-dwór, ponownie we
wrze�niu tego¿ roku. Gdy sukcesy militarne G³ogowczyka w ksiêstwie wroc³awskim sta³y siê faktem
� Henryk zdoby³ Kalisz na pocz¹tku 1308 r. � stan¹³ ponownie po stronie swych dawnych podopiecz-
nych. Moc¹ prawa papie¿, jako bezpo�redni zwierzchnik zakonu, a tak¿e osoba sprawuj¹ca najwy¿sz¹
i pe³n¹ w³adzê nad zakonem, mia³ prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotycz¹-
cych zakonu klarysek, tak¿e tych odnosz¹cych siê do stosunków wewnêtrznych poszczególnych kon-
wentów; J. B a r, O zakonach i o osobach �wieckich, Warszawa 1968, s. 71; J. £ a p i ñ s k i, op. cit.,
s. 174�175.

98 J. Kope æ, Drzewo Krzy¿a �wiêtego (Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1995, szp. 250�251).
99 M. Hasemann, Milcz¹cy �wiadkowie Golgoty, Kraków 2006, s. 74�77.
100 W Konstantynopolu od IV w. przechowywano miêdzy innymi w �wi¹tyni Hagia Sophia licz-

ne partyku³y �wiêtego Krzy¿a pochodz¹ce z daru cesarzowej Heleny. Druga czê�æ, najprawdopodob-
niej po³owa znalezionej przez matkê cesarza belki poprzecznej � patibulum, znajdowa³a siê w Rzy-



673

z Bizancjum koncepcja kultu �wiêtego Krzy¿a jako kultu pañstwowego, wi¹¿¹ce-
go dzia³ania w³adcy � podczas pokoju, ale szczególnie w czasie wojny � z opiek¹
i chwa³¹ zmartwychwsta³ego Chrystusa101. Na podkre�lenie zas³uguje jednak to, ¿e
ideologia i symbolika relikwii �wiêtego Krzy¿a zosta³a przejêta przez Europê Za-
chodni¹ na wiele setek lat przed zdobyciem Konstantynopola i wzrostem, czy na-
wet eksplozj¹, znaczenia kultu relikwii �wiêtego Krzy¿a dla w³adzy królewskiej
i ksi¹¿êcej. �wiadczy o tym fakt, ¿e jeden z fragmentów relikwii, bêd¹cych w posia-
daniu cesarzy zachodnich od czasów Karola Wielkiego, zosta³ osadzony we w³óczni
Ottona III102, wychowanego i pozostaj¹cego d³ugo pod wp³ywem matki-regentki ce-
sarzowej Teofano, siostrzenicy cesarza bizantyjskiego Jana. My�l wczesnochrze�ci-
jañska oraz liturgika Ko�cio³a pierwszego tysi¹clecia przypisywa³a Krzy¿owi moc,
opiekê przed z³em, widz¹c w nim szczególny znak zbawienia i chwa³y Bo¿ej103.

Udzia³ w szerzeniu kultu Krzy¿a w XIII w. mia³y szczególnie dwa zakony � cy-
stersi, których powi¹zania z fundatorami królewskimi z licznych dynastii europej-
skich by³y niezwykle wyra�ne, oraz, choæ w mniejszym stopniu, dominikanie104.
Wk³ad w rozpropagowanie kultu mia³a te¿ Z³ota legenda Jakuba de Voragine, która
na �l¹sku zyska³a popularno�æ dziêki osobie Peregryna z Opola, dominikanina
z klasztoru raciborskiego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e jego Sermones de
tempore et de sanctis powsta³y w raciborskim klasztorze w latach 1297�1304, czy-
li w okresie poprzedzaj¹cym decyzjê G³ogowczyka105.

Fundacja �wiêtokrzyska Probusa, zabiegi Fryderyka Bitnego o pozyskanie reli-
kwii Korony Cierniowej zwi¹zane z planami koronacyjnymi ksiêcia i staraniami
o utworzenie biskupstwa wiedeñskiego106, fundacja klasztoru cysterskiego Zlata Ko-
rona przez Przemys³a Otakara II czy za³o¿enie przez Rudolfa Habsburga klasztoru
dominikanek w Tulln z ko�cio³em �w. Krzy¿a po zwyciêstwie nad Przemys³em Ota-
karem II pod Suchymi Krutami w 1278 r. �wiadcz¹ o symbolice Krzy¿a i zmartwych-
wstania Jezusa w doczesnych dzia³aniach w³adców107. W szczególn¹ moc relikwii
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mie w ko�ciele Krzy¿a Jerozolimskiego (Santa Croce in Gerusalemme), wybudowanym na miejscu
domu �w. Heleny.

101 M i c h a ³ o w s k i, Princeps..., s. 157; A. F r o l o w, La relique de La Vraie Croix. Recherches
sur le développement d�un culte, Paris 1961; Adamsk a, Arengi..., s. 120�121.

102 Hasemann, op. cit., s. 78.
103 J. K o p e æ, Kult Krzy¿a i jego teologiczna wymowa (Ateneum Kap³añskie, t. 109, 1987,

s. 79�92).
104 J. P y s i a k, Królewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika �wiêtego (Roczniki Hi-

storyczne, R. LXVII, 2001, s. 27); A. P i e n i ¹ d z-S k r z y p c z a k, Pocz¹tki kultu Korony Cierniowej
w Vicenzy (ibidem, s. 29, 33�34, 49); P a uk, op. cit., s. 59�76.

105 L. Wo j c i e c h o w s k i, Drzewo przenajszlachetniejsze, Lublin 2003, s. 94.
106 Ostatecznie dosz³o do tego dopiero w 1469 r. �wietno�ci i powagi ideowej mia³a jej dodaæ

translacja partyku³y Korony Cierniowej, otrzymanej przez ksiêcia Austrii od samego króla Francji
Ludwika �wiêtego; Pauk, op. cit., s. 68�71; idem, Program fundacyjny Piastów �l¹skich w XIII wieku
i jego �rodkowoeuropejskie konteksty (Piastowie �l¹scy w kulturze i europejskich dziejach, red.
A. Barciak, Katowice 2007, s. 78).

107 P a u k, Królewski kult�, s. 72; M i c h a ³ o w s k i, Princeps�, s. 157; J. K u t h a n, Die mittel-
alterliche Baukunst der Zisterzienser in Böhmen und Mähren, München�Berlin 1982, s. 222�224;
Pauk, Program�, s. 84.
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Krzy¿a wierzyli te¿ obydwaj królowie czescy, nastêpcy Przemys³a Otakara II � Wac-
³aw II i jego syn Wac³aw III. Ten pierwszy w³adca z³o¿y³ krzy¿ z tymi¿ relikwiami
przed wypraw¹ do Polski w 1292 r. w opactwie cysterskim w Zbras³awiu. Jego syn
zabra³ ten sam krzy¿ podczas przygotowañ na wyprawê do Ma³opolski przeciw £okiet-
kowi w 1306 r., w czasie której zosta³ zamordowany w O³omuñcu108.

W �wietle powy¿szych rozwa¿añ fundacja g³ogowska jawi siê zatem nie tylko
jako akt religijny � wyraz pobo¿no�ci, który nie mo¿e dziwiæ u wnuka Anny i Hen-
ryka Pobo¿nego, darz¹cych zakony franciszkañskie specjalnym uznaniem, ale tak-
¿e jako akt polityczny � wyraz dziêkczynienia Stwórcy za osi¹gniête sukcesy z ³aski
Boga109. Z drugiej strony akt fundacji by³ gestem symbolicznego, duchowego, ale
i realnego, politycznego pojednania z biskupem wroc³awskim, w czym nietrudno
dostrzec analogiê do okoliczno�ci fundacji kolegiaty �wiêtokrzyskiej przez Probu-
sa. Symbolicznego znaczenia nabra³o tak¿e przywieszenie do dokumentu funda-
cyjnego pieczêci majestatycznej z wizerunkiem ksiêcia w mitrze, trzymaj¹cego
w prawej rêce kwitn¹c¹ ga³¹zkê. Zosta³a ona zinterpretowana jako ró¿d¿ka spra-
wiedliwo�ci, nawi¹zuj¹ca do ró¿d¿ki Aarona powo³anego przez Boga. Ksi¹¿ê g³o-
gowski mia³ zatem symbolizowaæ nowego Aarona, wybrañca Niebios, który zgod-
nie z ideologi¹ zawart¹ w ¯ywocie wiêkszym �w. Stanis³awa wprowadzi Polaków
do ich ziemi obiecanej, czyli odnowi Królestwo Polskie110.

W moim przekonaniu fundacja klarysek wpisuje siê do katalogu dzia³añ ksiêcia
g³ogowskiego, które w szczególny sposób akcentuj¹ jego polityczne ambicje. Ce-
lem G³ogowczyka by³o wykreowanie siebie w oczach mu wspó³czesnych na kon-
tynuatora wizji i polityki Henryka IV Probusa, której zwieñczeniem mia³o byæ zjed-
noczenie ziem polskich. T. Jurek za przejaw dzia³añ politycznych G³ogowczyka,
�wiadcz¹cych o realizacji planu politycznego bêd¹cego sched¹ po Probusie, uzna³:
bicie monety przedstawiaj¹cej ksiêcia z mieczem i koron¹, przygotowanie maje-
statycznej pieczêci wzorowanej ikonografi¹ i wielko�ci¹ na pieczêci królewskiej
Przemys³a II, fundacjê pomników Przemys³a II i jego ¿ony w katedrze poznañskiej
oraz nagrobków braci, Przemka i Konrada, oraz prapradziada Boles³awa Wysokie-
go w Lubi¹¿u111; w koñcu zlecenie spisania rocznika nekrologiczno-genealogicz-
nego Piastów �l¹skich112. Politycznym manifestem i oznak¹ kontynuowania poli-
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108 P a u k, Program�, s. 85 i przyp. 48.
109 W kategoriach Bo¿ej ³aski i przychylno�ci Wszechmocnego Boga móg³ Henryk I G³ogowski

traktowaæ �mieræ króla Wac³awa II i nieoczekiwan¹ �mieræ m³odego Wac³awa III.
110 Piech, op. cit., s. 145. O �w. Stanis³awie w tradycji religijnej �l¹ska K. D o la, Kult �wiêtego

Stanis³awa biskupa i mêczennika a tradycje polskie na �l¹sku (Studia Teologiczno-Historyczne �l¹-
ska Opolskiego, t. 7, 1979, s. 179�215).

111 J u r e k, Dziedzic�, s. 127�129.
112 Nagrobki ksi¹¿¹t �l¹skich (MPH, t. III, wyd. A. Bielowski, Lwów 1878, s. 710�714) powsta-

³y najpewniej w Lubi¹¿u. Znamy je z redakcji z drugiej po³owy XIV w. z kodeksu weneckiego. Utwór,
którego charakter � jak przekonuje literatura przedmiotu � doskonale wpisywa³ siê w plany korona-
cyjne zleceniodawców; K.K. J a ¿ d ¿ e w s k i, Lubi¹¿. Losy i kultura umys³owa �l¹skiego opactwa cy-
stersów (1163�1642), Wroc³aw 1993, s. 105 i n.; W. K o r t a, �redniowieczna annalistyka �l¹ska,
Wroc³aw 1996, s. 260�262; M. K a c z m a r e k, Nekrolog lubi¹ski, próba krytyki przekazu (Studia
�ród³oznawcze, t. 26, 1981, s. 125).
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tyki Probusa by³y tak¿e fundacje artystyczne G³ogowczyka. Henrykowi I przypisu-
je siê bowiem fundacjê samego nagrobka Probusa113, a tak¿e pos¹gów rodziców,
Salomei i Konrada, w kolegiacie g³ogowskiej. Uwagê zwraca fakt, ¿e pos¹g ojca
ma wiele analogii do figury Probusa z kolegiaty we Wroc³awiu114. Pojawia siê jed-
nak problem, poniewa¿ niektórzy historycy sztuki nie s¹ zgodni co do czasu po-
wstania nagrobka Probusa, na którym przedstawiono miêdzy innymi tarczê herbow¹
z or³em z koron¹. Zabytek ten datowany jest na lata 1295�1335115. Gdyby przyj¹æ
datê najwcze�niejsz¹, to pogl¹d o fundacji G³ogowczyka nie znajduje kontrargu-
mentów. To w³a�nie Henryk I, jak ¿aden inny ksi¹¿ê �l¹ski, orientowa³ siê w planach
zjednoczeniowych Probusa, jego aspiracjach politycznych, które zreszt¹ adaptowa³
do swojej polityki, pocz¹wszy od 1295 r. W roli fundatora nagrobka badacze widz¹
jednak tak¿e króla czeskiego Jana Luksemburczyka116, dostrzegaj¹c w akcie funda-
cji nagrobka wielkiego ksiêcia �l¹skiego jeden z elementów legitymizacji w³adzy Lu-
ksemburgów na �l¹sku117. Nowe pogl¹dy na czas powstania nagrobka Probusa nie
wykluczaj¹ jednak koncepcji G³ogowczyka jako pierwotnego zleceniodawcy sarko-
fagu ksiêcia wroc³awskiego, którego wykonanie trwa³o latami i mog³o przypa�æ na
czasy pó�niejsze. W takim uk³adzie pierwotna symbolika nagrobka zosta³a wtórnie
przejêta i byæ mo¿e czê�ciowo zmieniona przez Luksemburczyka.

Fundacja klarysek w przedstawiony katalog dzia³añ Henryka I G³ogowskiego
wpisuje siê znakomicie, bêd¹c kolejnym, konkretnym elementem manifestacji ide-
ologii w³adzy G³ogowczyka z symbolik¹ wykraczaj¹c¹ poza granice ksiêstwa. Byæ
mo¿e by³a ona tak¿e przejawem ambicji koronacyjnych, o których wspomnia³
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113 A. Grzybkowski, Fundacja i funkcja ko�cio³a �w. Krzy¿a we Wroc³awiu (Miêdzy form¹
a znaczeniem. Studia z ikonografii architektury i rze�by gotyckiej, Warszawa 1997, s. 39�70, tam li-
teratura przedmiotu oraz idem, Die Kreuzkirche in Breslau � Stiftung und Funktion (Zeitschrift für
Kunstgeschichte, Bd. 51, H. 4, 1988, s. 461�475). Najnowsze prace czeskiej badaczki K. Bene�ovskiej
i R. Kaczmarka � ta druga oparta na analizie �wiadectw ikonograficznych � wskazuj¹ nowe mo¿li-
wo�ci badawcze, koryguj¹ce dotychczasowe ustalenia.

114 A. Ka r ³owska-Kamzowa, Znaczenie ideowe poznañskich fundacji Przemys³a II (Pocz¹tki
i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w �wietle nowych badañ archeologicznych i urbanistyczno-ar-
chitektonicznych, red. M. B³aszczyk, Poznañ 1977, s. 382�388); R. He ck, O Piastowskich trady-
cjach �redniowiecznego �l¹ska (Kwartalnik Historyczny, t. 84, 1977, nr 1, s. 12). Jedynie J. K ê b -
³owsk i, Pos¹g ksiê¿nej Salomei g³ogowskiej (Studia Muzealne, t. V, Poznañ 1966, s. 38), przypisywa³
fundacjê krêgom zwi¹zanym ze �rodowiskiem ko�cielnym.

115 G r z y b k o w s k i, op. cit., s. 46 optuje za 1295 r.; J. K ê b ³ o w s k i, Nagrobki gotyckie na �l¹-
sku, Poznañ 1969, s. 11�13, 45�65; idem, Tre�ci ideowe gotyckich nagrobków na �l¹sku, Poznañ
1970, s. 42�61; idem, Pomniki Piastów �l¹skich w dobie �redniowiecza, Wroc³aw 1971, uwa¿a za
fundatora G³ogowczyka i datuje zabytek na pierwsz¹ dekadê XIV w.

116 R. Kaczmarek, Kolegiata Krzy¿a �wiêtego we Wroc³awiu jako fundacja Henryka IV Pro-
busa. Impuls i nastêpstwa � �wiadectwa ikonograficzne (�l¹sk w czasach..., s. 85�100). Luksembur-
gowie kontynuowaliby zatem dokonania Przemy�lidów. Jak wykaza³ M.R. Pauk, Przemys³ Otakar II
w swoich fundacjach religijnych nawi¹zywa³ do tradycji Fryderyka Bitnego Babenberga, staraj¹c siê
w ten sposób legitymizowaæ w³adzê nad pozyskan¹ w 1260 r. Styri¹; Pauk, Królewski kult�, s. 73�75.

117 J. M a y er, Sochy z prùèeli gotického domu �u Zvona� na Staromìstském námìstí v Praze
(Umìní, t. XXV, 1977, s. 97�129); K. Bene�ovská, Podoby královského majestátu v Èeských zemích
kolem roku 1300 (Ars longa. Sborník k nedo�itým sedmdesátinám Josefa Krásy, wyd. B. Bukovinská,
L. Koneèný, Praha 2003, s. 28�48).
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w biografii ksiêcia T. Jurek, nie przytaczaj¹c jednak ¿adnych argumentów: �Wszyst-
ko wskazuje zatem, ¿e Henryk g³ogowski d¹¿y³ do zdobycia królewskiej korony,
choæ nie wiemy, by podj¹³ w tej sprawie jakie� konkretne kroki�118.

Ambitny program Henryka I wyrasta³ ponad partykularne interesy wspó³czesnych
mu i kolejnych pokoleñ ksi¹¿¹t �l¹skich. Jego polityka mia³a korzenie w tradycji
rodzinnej, choæ ojciec Konrad I do wybitnych strategów politycznych nie nale¿a³,
mimo studiów na Sorbonie119. Dzia³ania G³ogowczyka stanowi³y nawi¹zanie nie
tylko do politycznych wizji Henryka IV Probusa, ale i do polityki wybitnych przod-
ków �l¹skich, o czym �wiadczy chocia¿by polityka pamiêci w³adcy g³ogowskiego
funduj¹cego nagrobki ksi¹¿êce w cysterskiej nekropolii w Lubi¹¿u, zlecaj¹cego
spisanie rocznika nekrologicznego przodków.

Nie jest te¿ zapewne dzie³em przypadku, ¿e w tym samym czasie, gdy Henryk
ufundowa³ klasztor klarysek z ko�cio³em �w. Krzy¿a, najwiêkszy ówczesny konku-
rent G³ogowczyka w walce o zjednoczenie ziem polskich, W³adys³aw £okietek, ofia-
rowa³ relikwiê �wiêtego Krzy¿a benedyktynom na £ysej Górze. M. Derwich uwa-
¿a, ¿e relikwia trafi³a do benedyktynów miêdzy 1286 a 1311 r., a za najbardziej
prawdopodobn¹ datê uwa¿a 1306 r.120 Z powodu niemo¿no�ci pewnego okre�lenia
czasu translacji relikwii na £ysiec trudno odpowiedzieæ na pytanie, czy fundacja
Henryka mog³a byæ po�rednio odpowiedzi¹ Henryka G³ogowskiego na dzia³ania
£okietka, czy te¿ wrêcz przeciwnie. Nie rozstrzygaj¹ tego tak¿e wcze�niejsze za-
biegi ksiêcia G³ogowa w Stolicy Apostolskiej o mo¿liwo�æ fundacji nawet dwóch
klasztorów klarysek w ksiêstwie, bo nie wiemy nic o konkretyzacji tych planów a¿
do 1307 r. Niepodwa¿alne jest to, ¿e obowi¹zkiem fundatora by³o zaopatrzenie �wi¹-
tyni w relikwie121, a wiêc bezpo�rednie zaanga¿owanie G³ogowczyka i £okietka
w pozyskanie �wiêtych szcz¹tków relikwii Krzy¿a nie podlega dyskusji. Babka Hen-
ryka I, ksiê¿na Anna, troszczy³a siê nie tylko o materialne podstawy bytu fundacji
klarysek, ale tak¿e o te duchowo-kultowe, wyposa¿aj¹c ko�ció³ klarysek w sprzêty
liturgiczne i relikwie: �ornamenta altaris dedit preciossima et quatuor calices, et
patenas, et crucem, et reliquias sanctorum preciosissimas, ornatas auro et argento
[...] brachium de argento ad sanctam Claram�122.

Olga Miriam Przyby³owicz

118 J u r e k, Dziedzic�, s. 129.
119 T. Ju rek, Konrad I (Piastowie. Leksykon biograficzny, red. S. Szczur, K. O¿óg, Kraków 1999,

s. 613�615).
120 M. D e r w i c h, Benedyktyñski klasztor �w. Krzy¿a na £ysej Górze w �redniowieczu, Warsza-

wa�Wroc³aw 1992, s. 544; idem, Zur Translation der Hl. Kreuz-Reliquie auf den Berg £ysiec. Gene-
se, Fortentwicklung und Pragmatik einer spätmitellalterlichen Klosterlegende (De ordine vitae. Zu
Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen, hrsg.
v. G. Melville, Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter 1,
Münster�Hamburg�London 1996, s. 380�402); idem, Polska legenda o �wiêtym Emeryku (Przegl¹d
Historyczny, t. 81, 1990, s. 430�435).

121 M i c h a ³ o w s k i, Princeps�, s. 157; P. G e a r y, The Saint and the Shrine. The Pilgrims� Goal
in the Middle Ages (Wallfahrt kennt keine Grenzen, hrsg. von L. Kriss-Rettenbeck, G. Möhler,
München�Zürich 1984, s. 267); M. S t a r n a w s k a, Miko³aj z Wyrozêbów � obroñca Kijowa przed
Tatarami i jego suplika do papie¿a o przekazanie relikwii z 1496 r. (Miêdzy Polsk¹ a Rusi¹, red.
M. Starnawska, Siedlce 2004, s. 51�62).

122 Vita Annae�, s. 659�660.
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W jaki sposób Henryk I móg³ wej�æ w posiadanie relikwii �wiêtego Krzy¿a?
Nasuwa siê przypuszczenie, ¿e najprostsz¹ drog¹ ich uzyskania by³y kontakty z ko-
legiat¹ �wiêtokrzysk¹ we Wroc³awiu. Ofiarowanie relikwii przez cz³onków wro-
c³awskiej kolegiaty �w. Krzy¿a, której to fundacji opiekunem � w my�l postano-
wienia testamentu Probusa � mia³ byæ Henryk, wydaje siê bardzo prawdopodobne.
Zachowane przekazy z XIV w. po�wiadczaj¹ posiadanie relikwii �wiêtego Krzy¿a
przez dwór g³ogowski. Mia³ je bowiem drugi syn Henryka I, Konrad I ksi¹¿ê ole-
�nicki, jego za� druga ¿ona Eufemia, córka ksiêcia kozielskiego W³adys³awa (�lub
w 1329 r. po �mierci w po³ogu pierwszej ¿ony, El¿biety, córki ksiêcia wroc³aw-
skiego Henryka VI), uzyska³a w latach 1347, 1358 i 1359 odpusty dla wiernych
adoruj¹cych relikwie Krzy¿a bêd¹ce w jej posiadaniu123. Ponadto Eufemia ufun-
dowa³a w Ole�nicy oratorium pod wezwaniem �w. Krzy¿a i NMP przy szpitalu �w.
Jerzego nale¿¹cym do tamtejszej prepozytury kanoników regularnych na Piasku we
Wroc³awiu124. Ksiê¿na zapisa³a te¿ w testamencie poz³acany srebrny krzy¿ zawie-
raj¹cy relikwie �wiêtego Krzy¿a i Korony Cierniowej kanonikom regularnym od
�w. Jerzego � ole�nickiej prepozyturze wroc³awskiego klasztoru125.

Za istotnym udzia³em w fundacji klarysek w G³ogowie motywów ideowo-poli-
tycznych przemawia specyfika dalszych losów zgromadzenia oraz fakt, ¿e funda-
cja nie mia³a jednak ekspiacyjnego charakteru � odkupienia grzechów w godzinie
�mierci. G³ogowczyk w momencie fundacji by³ osob¹ w sile wieku, u szczytu suk-
cesów, a w �ród³ach nie ma ¿adnych uwag co do jego z³ego stanu zdrowia.

G³ogowski klasztor, jak wynika z pracy P. G¹siorowskiej, by³ jedynym klaszto-
rem Ubogich Pañ na ziemiach polskich, który nie móg³ siê poszczyciæ ksieni¹ po-
chodz¹c¹ z rodziny ksi¹¿êcej126. Znaj¹c praktykê wyboru ksieñ w epoce przedtry-
denckiej i maj¹c na uwadze niepisan¹, ale praktykowan¹ zasadê wywodzenia siê
cz³onkiñ konwentów ¿eñskich z rodziny fundatora127, mo¿emy przyj¹æ, ¿e do kla-
sztoru rzeczywi�cie nie wst¹pi³a nigdy ¿adna ksiê¿niczka. Ko�ció³ klasztorny nie
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123 W. U rb a n, Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu (Stu-
dia Teologiczno-Historyczne �l¹ska Opolskiego, t. 2, 1970, s. 293, dok. nr 28, 30); M. S t a r n a w -
sk a, �wiêtych ¿ycie po ¿yciu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w �redniowieczu,
Warszawa 2008, s. 109; P. R a b i e j, Konrad I (Piastowie. Leksykon�, s. 669�672).

124 A. P o b ó g-L e n a r t o w i c z, Konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we
Wroc³awiu do pocz¹tku XVI wieku, Opole 2007, s. 157.

125 Krzy¿ by³ tak cenny byæ mo¿e nie tylko ze wzglêdu na bogat¹ oprawê, ale i tradycje rodzinne,
ksiê¿na uczyni³a nawet zastrze¿enie, by bez wiedzy kolejnych pokoleñ ksi¹¿¹t ole�nickich i rajców
miasta krzy¿ nie móg³ byæ wywieziony z Ole�nicy. Ten warunek musia³ potwierdziæ sam opat kano-
ników wroc³awskich Jan z Pragi; W. M r o z o w i c z, P. Wis z e w s k i, Ole�nica od czasów najdaw-
niejszych po wspó³czesno�æ, Wroc³aw 2006, s. 39.

126 P. G ¹ s i o r o w s k a, Klaryski z dynastii Piastów (Nasza Przesz³o�æ, t. 94, 2000, s. 119�134).
Autorka, patrz¹c na aparat krytyczny artyku³u, nie przeprowadzi³a kwerendy w dokumentach kla-
sztornych g³ogowskiej wspólnoty znajduj¹cych siê w APWr., opieraj¹c siê jedynie na literaturze
przedmiotu.

127 M i c h a ³ o w s k i, Klasztor�, s. 53, 55�56. Zakonnice modli³y siê za fundatora, a ich po�red-
nictwo stawa³o siê niezbêdnym elementem zbawienia duszy fundatora, K.J. L e y s e r, Rule and Con-
flict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony, London 1979, s. 62�65.
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pe³ni³ tak¿e funkcji sepulkralnych dla przedstawicieli rodu ksi¹¿êcego128, co uznaæ
nale¿y za nietypowo�æ fundacji ksi¹¿êcej129. Warto podkre�liæ, ¿e we Wroc³awiu,
w przylegaj¹cej do ko�cio³a kaplicy pod wezwaniem �w. Jadwigi, pochowano nie
tylko ksiê¿nê fundatorkê Annê, ale i zmar³ego 3 XII 1266 r. jej syna Henryka III
Bia³ego, ojca ma³oletniego wówczas Henryka Probusa, a ponadto wnuka Anny, Hen-
ryka V (zmar³ego w 1296 r.), oraz jej prawnuka, Henryka VI (zmar³ego w 1335 r.);
w ko�ciele Klarysek � córkê Anny i Henryka II, prze³o¿on¹ klarysek Jadwigê i ko-
lejne ksienie wspólnoty130. Nekropoli¹ królewsk¹ i ksi¹¿êc¹ by³ ko�ció³ Klarysek
w Pradze, a tak¿e ko�cio³y klasztorne w Starym S¹czu i Strzelinie. W planach Bo-
les³awa Pobo¿nego mia³ takie funkcje spe³niaæ ko�ció³ Klarysek i Franciszkanów
w Gnie�nie131. Przypomnieæ nale¿y, ¿e rodzice ksiêcia pochowani zostali w kole-
giacie g³ogowskiej, a sam Henryk ju¿ w 1295 r. wyra¿a³ wolê z³o¿enia swych do-
czesnych szcz¹tków w Lubi¹¿u, nekropolii kilku pokoleñ Piastów �l¹skich132, co
te¿ ostatecznie zosta³o zrealizowane.

D¹¿enie do obsadzania przedstawicielami w³asnego rodu funkcji prze³o¿onych
w fundowanym klasztorze i rozporz¹dzanie sepultur¹ w ko�ciele klasztornym by³o
atrybutem w³adcy-fundatora. Wi¹za³o siê nie tylko z presti¿em, ale i wymiernymi
korzy�ciami religijnymi zarówno w �wiecie doczesnym, jak i przede wszystkim
w ¿yciu wiecznym133. Wystarczy zwróciæ uwagê na przyk³ad fundacji trzebnickich
cysterek, która odgrywa³a rolê nie tylko nekropolii ksi¹¿êcej, ale i nowego o�rodka
kultu �w. Bart³omieja oraz klasztoru dynastycznego � rodzinnego, w koñcu
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128 Ponad 30 ksiê¿niczek wst¹pi³o do zgromadzenia klarysek do koñca XVI w. Nekropolie ksi¹-
¿êce w klasztorach �w. Klary: Wroc³aw � ksiê¿na Anna, jej syn Henryk III Bia³y oraz kilkana�cie
ksiê¿nych klarysek tego konwentu, Gniezno � fundatorka Jolenta oraz 2 inne przedstawicielki rodu,
Stary S¹cz � 3, tj. fundatorka Kinga, wdowa po W³adys³awie £okietku królowa Jadwiga, Konstancja
wdowa po ksiêciu halickim, Strzelin � 5 kiê¿nych klarysek miejscowej wspólnoty, Kraków � Jolenta-
Helena (w Gnie�nie nie zosta³ zrealizowany pierwotny plan ksiêcia Boles³awa Pobo¿nego wskutek
�mierci Boles³awa); K. J a s i ñ s k i, Franciszkañskie pochówki Piastów (Zakony franciszkañskie�,
t. 1, cz. 2�3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Lublin 1989, s. 177�195, spis pochówków na
s. 182�188). W klasztorach mêskich i ¿eñskich zakonu franciszkañskiego pochowano w sumie naj-
prawdopodobniej 68 przedstawicieli rodziny Piastowskiej, z czego informacje co do 49 osób nie budz¹
¿adnych w¹tpliwo�ci.

129 Wo l l a s c h, op. cit., s. 11, przedstawia kryteria, którymi kierowali siê w³adcy przy wyborze
i fundacji ko�cio³ów-nekropolii: miejscowo�æ le¿¹ca w centrum w³adztwa, patrocinium ko�cio³a gro-
bowego, ustanowienie memorii.

130 E. M a ³ a c h o w i c z, Ksi¹¿êce rezydencje, fundacje i mauzolea w lewobrze¿nym Wroc³awiu,
Wroc³aw 1994, s. 76�81. Autor b³êdnie jednak podaje, i¿ pochowano tam tak¿e Henryka IV Probusa.
Ksi¹¿ê ten spocz¹³ w ufundowanej przez siebie kolegiacie �w. Krzy¿a we Wroc³awiu, zob. M i c h a -
³ o w s k i, Princeps�, s. 148�156.

131 S. Pas i c i e l, Zespó³ klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnie�nie, Gniezno 2005; H. Sou -
k u p o v á-B e n á k o v á, Pøemyslovské mauzolueum v klá�teøe blahoslavené Ane�ky na Franti�ku
(Umìní, t. XXIV, 1976, s. 193�217); eadem, Ane�ský klá�ter v Praze, Praha 1989.

132 RS, nr 2360. Tam pochowany prapradziad Boles³aw Wysoki, fundator w 1163 r., i kolejni ksi¹-
¿êta �l¹scy; Pauk, Program�, s. 87; W.P. K ö n i g h a u s, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien
von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhundert, Wiesbaden 2004, s. 13�22.

133 M i c h a ³ o w s k i, Klasztor�, s. 66.
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� ideowego akcentu inauguracji rz¹dów ksi¹¿êcych134. Rezygnacja z wype³nienia
podobnego programu w G³ogowie przez Henryka I, a wiêc zrzeczenie siê owego
po�rednictwa miêdzy sfer¹ sacrum a sfer¹ �wieck¹, �wiêto�ci przynale¿nej funda-
torowi135, jest do�æ wymownym �wiadectwem motywów dzia³añ fundatora bardziej
skupionego na symbolice doczesnej fundacji ni¿ motywach ze sfery duchowo-reli-
gijnej.

Pozostaje jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego wybór ksiêcia pad³ na zakon �w.
Klary? Tu zadecydowa³a moim zdaniem tradycja rodzinna, wzglêdy praktyczno-
-techniczne fundacji zgromadzenia zakonu �w. Franciszka oraz akcenty religijno-
-kultowe, rys duchowo�ci franciszkañskiej.

O ksiê¿nej Annie, fundatorce klasztoru klarysek wroc³awskich i babce Henryka I,
wspomina³am ju¿ wielokrotnie. We wroc³awskim konwencie przebywa³a ponadto sio-
stra Henryka I, Jadwiga, po raz pierwszy wymieniona jako ksieni w 1280 r.136 Po-
niewa¿ Jadwiga zmar³a w czerwcu 1318 r., wielce prawdopodobne jest, ¿e mog³a
uczestniczyæ aktywnie w przedsiêwziêciu brata, wspieraæ jego pomys³, nawet wy-
s³aæ na now¹ placówkê do G³ogowa siostry z Wroc³awia. Nie mo¿na te¿ wyklu-
czyæ, ¿e inne zakonnice dotar³y do G³ogowa z konwentu w Weissenfels, w którym
przebywa³a byæ mo¿e ju¿ jako ksieni ksiê¿na Zofia, macocha Henryka g³ogowskie-
go137. Zachowane dokumenty nie pozwalaj¹ jednoznacznie ustaliæ, sk¹d klaryski
przyby³y do G³ogowa. W literaturze przedmiotu138 jako dom macierzysty konwen-
tu g³ogowskiego wymieniane s¹ dwa klasztory: Gniezno i Wroc³aw. G³ogów nale-
¿a³ do kustodii gnie�nieñskiej franciszkañskiej i prowincji czesko-polskiej139, gdy¿
z niej rekrutowali siê wizytatorzy zakonni140. Osoba fundatora, ksiêcia z linii �l¹-
skiej, wezwanie ko�cio³a, szczególna opieka biskupa wroc³awskiego Henryka
z Wierzbnej wskazuj¹ na Wroc³aw jako dom macierzysty zakonnic g³ogowskich.
Za wroc³awskimi korzeniami przemawia te¿ podobieñstwo lokacji kompleksu kla-
sztornego i architektury ko�cio³a, na które to analogie badacze � nie tylko history-
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134 Ibidem, s. 53�55; H. M a n i k o w s k a, Princeps fundator w przedlokacyjnym Wroc³awiu. Od
Piotra W³ostowica do Henryka Brodatego (Fundacja i fundatorzy w �redniowieczu i epoce nowo¿yt-
nej, red. E. Opaliñski, T. Wi�licz, Warszawa 2000, s. 37�57).

135 M a n i k o w s k a, op. cit., s. 51, 53.
136 Jadwiga, córka ksiêcia Konrada I g³ogowskiego i Salomei, K. J a s i ñ s k i, Rodowód Piastów

�l¹skich, t. II, Warszawa 1975, s. 86; J. S p e r k a, Jadwiga (Piastowie. Leksykon�, s. 625).
137 Zofia spoczê³a w tym klasztorze, J a s i ñ s k i, Rodowód�, t. 1, Warszawa 1973, s. 123�125;

idem, Franciszkañskie�, s. 183; O. Pos se, Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses Wettin, Leip-
zig 1897, s. 55 i n.

138 £ a p i ñ s k i, op. cit., s. 181; K a n t a k, op. cit., s. 238�239.
139 G³ogów do 1272 r. nale¿a³ do franciszkañskiej kustodii wroc³awskiej. Gdy ta razem z budzi-

szyñsk¹ zosta³a na kapitule generalnej w Pizie przyznana prowincji saskiej, G³ogów objêty zosta³ przez
kustodiê kujawsk¹. W latach 80. XIII w. przynale¿a³ ju¿ do kustodii gnie�nieñskiej, która obok ku-
jawskiej, krakowskiej i opolskiej stanowi³a czwart¹ polsk¹ kustodiê prowincji czesko-polskiej, Kan -
t a k, op. cit., s. 38�39, 44; F r e e d, op. cit., s. 195�217.

140 APWr., Rep. 79, nr 38; Regesty �l¹skie, t. II: 1349�1354, red. W. Korta, Wroc³aw 1983,
nr 1065.
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cy, ale i archeolodzy oraz historycy sztuki � nie zwrócili do tej pory uwagi141. Te-
ren klasztoru Klarysek, w przeciwieñstwie do innych zabudowañ nale¿¹cych do in-
stytucji ko�cielnych w G³ogowie (klasztorów: Franciszkanów i Dominikanów, ko-
�cio³a parafialnego �w. Miko³aja), nie zosta³ kompleksowo przebadany przez
archeologów142, co sprawia, ¿e wnioski mog¹ byæ formu³owane na podstawie wy-
ników badañ samej �wi¹tyni. Ko�ció³ znajdowa³ siê w po³udniowej czê�ci klasztor-
nego za³o¿enia architektonicznego. Do �wi¹tyni od pó³nocy i po³udniowego wschodu
przylega³y budynki klasztoru, od po³udniowego zachodu za� wie¿a i budynek
o dwóch izbach143. By³ jednonawow¹, czteroprzês³ow¹, ceglan¹ budowl¹ (gotycki
w¹tek ceg³y), oszkarpowan¹ przek¹tnymi przyporami w naro¿ach (prostopad³ymi
przy �cianie po³udniowej i murach klasztoru od strony pó³nocnej)144, nakryt¹ dwu-
spadowym dachem. Wed³ug analiz C. Lasoty i M. Karsta mia³ 8 ostro³ukowych
okien145. Rozmiary ko�cio³a �w. Krzy¿a i podobne cechy stylistyczne w rozwi¹zaniu
wnêtrza � gurty i ¿ebra sp³ywaj¹ce na wsporniki osadzone w �cianach, o³tarz
w najwiêkszym przê�le wschodnim � nasuwaj¹ analogie do rozwi¹zañ architektonicz-
nych zastosowanych we Wroc³awiu w ko�ciele �w. Klary. G³ogowska �wi¹tynia mia-
³a wymiary prawie identyczne z wymiarami ko�cio³a wroc³awskiego (24,58 do 24,70 m
d³ugo�ci i 7 m szeroko�ci) � by³a krótsza zaledwie o kilkana�cie lub kilkadziesi¹t
centymetrów (24,40 m) i szersza o 3,5 m. Tê wiêksz¹ ró¿nicê w szeroko�ci mo¿na
t³umaczyæ ró¿n¹ wielko�ci¹ dzia³ek w obydwu miastach oraz faktem, ¿e we Wroc³a-
wiu dobudowano do ko�cio³a od strony pó³nocnej kaplicê �w. Jadwigi.

Nie bez znaczenia przy wyborze zakonu by³ tak¿e, moim zdaniem, aspekt ducho-
wo�ci. Istotnym elementem duchowo�ci franciszkañskiej, a szczególnie klarysek, by³
kult Ukrzy¿owanego Chrystusa146. Franciszkañski symbol Tau nawi¹zywa³ do he-
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141 K o z a c z e w s k i, op. cit., s. 3�34; K u t z n e r, op. cit., s. 135�210; C. L a s o t a, M. K a r s t,
Ko�ció³ Klarysek w G³ogowie (Szkice Legnickie, t. XIV, 1992, s. 9�15); M. K a c zk o w s k i, Klasztor
klarysek (XIV�XX w.). Osadnictwo wczesno�redniowieczne, materia³y antropologiczne (XVII�XVIII
w.) (Informator archeologiczny. Badania, Warszawa 1980, s. 213).

142 Kozaczewsk i, op. cit., s. 5. Ocala³e po II wojnie �wiatowej fragmenty murów ko�cio³a Kla-
rysek wyburzono na pocz¹tku lat 60. bez przeprowadzenia badañ archeologiczno-architektonicznych
i inwentaryzacji. L a s o t a, K a r s t, op. cit., s. 9�15. Wed³ug C. Lasoty i M. Karsta pierwsze badania
archeologiczne po³udniowej czê�ci fundamentów konwentu dokonane przez M. Kaczkowskiego
w latach 1978�1979 nie zosta³y przeprowadzone prawid³owo, z zachowaniem archeologicznych norm,
ibidem, s. 10; K a c z k o w s k i, op. cit., s. 213.

143 La s o t a, K a r s t, op. cit., s. 11.
144 Ibidem, s. 12.
145 Ibidem. Liczba okien mog³a byæ jednak wiêksza, bo na widoku F.B. Wernera z po³owy XVIII

w. widaæ w �cianie pó³nocnej a¿ piêæ okien. Wed³ug C. Lasoty i M. Karsta w pó³nocnej �cianie by³y
tylko dwa okna, cztery w po³udniowej i po jednym od zachodu i wschodu. Szkice F.B. Wernera
w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wroc³awskiego, F.B. Wernhe r, Topographia seu Compendium
Silesiae pars. I�V, Oddzia³ Rêkopisów, sygn. R 551, t. I, k. 239, 246; druk: G³ogów. Zarys�, rys. nr
48, s. 157.

146 P. A n z u l e w i c z, S³uchajcie Ubo¿uchne! Wczesne �ród³a franciszkañskie o �w. Klarze
i Ubogich Pannach oraz ich relacje ze �w. Franciszkiem i jego braæmi, Gdañsk 1983, s. 13 i n.;
G. I ammar ron e, Duchowo�æ franciszkañska. Istota i podstawowe tre�ci, t³um. P. Anzulewicz, Kra-
ków 1998, s. 37, 39, 57�58; L. I l i a r t e, Vocaziona francescana. Sintesi degli ideali di San France-
sco e di Santa Chiara, Casale Monferrato 1987.
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brajskiego znaku Taw, okre�laj¹cego krzy¿, a Franciszek i pierwsi franciszkañscy
ojcowie zakonu oddawali szczególn¹ cze�æ Ukrzy¿owanemu Chrystusowi147. W Le-
gendzie o �w. Klarze, napisanej najprawdopodobniej przez Tomasza z Celano148

tu¿ po kanonizacji za³o¿ycielki zakonu klarysek, w rozdziale 30., zatytu³owanym
Gor¹ca mi³o�æ Ukrzy¿owanego, autor da³ �wiadectwo szczególnego umi³owania
przez Klarê modlitwy i czci wobec Chrystusa Ukrzy¿owanego, rozwa¿ania modlitw
o piêciu ranach Chrystusa: �Nauczy³a siê [Klara � O.M.P.] oficjum Mêki Pañskiej,
jakie u³o¿y³ Franciszek, mi³o�nik Krzy¿a i odmawia³a je z takim samym odda-
niem�149. Kolejne rozdzia³y Legendy nosi³y tytu³y: Wspomnienie Mêki Pañskiej,
Ró¿ne cuda dokonywane znakiem i moc¹ Krzy¿a, podkre�laj¹c chrystocentryczne
akcenty duchowo�ci klarysek150.

Akcent chrystologiczny by³ tak¿e obecny na pieczêci klasztoru, co w porówna-
niu z innymi przedstawieniami napieczêtnymi ¿eñskich wspólnot, nie tylko klary-
sek, jest rzecz¹ godn¹ uwagi i dodatkowo podkre�la specyfikê g³ogowskiego kon-
wentu. Motywem dominuj¹cym na przedstawieniach pieczêtnych klasztorów
¿eñskich by³a osoba Naj�wiêtszej Marii Panny, prezentowana czêsto z Dzieci¹tkiem
oraz osob¹ fundatora b¹d� zakonnicy u stóp151, a w wypadku klarysek dochodzi³y
wizerunki �wiêtych zakonu b¹d� te¿ elementów szopki bo¿onarodzeniowej152. Na
spiczasto-owalnej pieczêci klarysek g³ogowskich, zachowanej przy dokumencie
z po³owy XIV w., przedstawiono scenê Ukrzy¿owania z Chrystusem na krzy¿u po-
�rodku i dwiema postaciami � Maryi i �w. Jana po bokach153. Bior¹c pod uwagê
sta³o�æ u¿ywania przedstawieñ ikonograficznych we wspólnotach zakonnych i fakt
pos³ugiwania siê przez dziesiêciolecia tym samym t³okiem154, mo¿na przypuszczaæ,
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147 K o p e æ, Kult Krzy¿a�, s. 82; idem, Recepcja oficjum �w. Bonawentury de Passione Domini
w Polsce (Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. 21, 1974, z. 2, s. 74�84); A. Z a j ¹ c, Modlitwy Fran-
ciszka przed Krucyfiksem. Droga poznania Jezusa Ukrzy¿owanego (Modlitwa franciszkañska. Mate-
ria³y z sympozjum odbytego w dniach 14�15 lipca 1997 roku w seminarium Duchowym Ojców Fran-
ciszkanów, red. S.C. Napiórkowski, W. K o c, Niepokalanów 2001, s. 155�168); D. Chmie l ewsk i,
�w. Franciszka Oficjum o Mêce Pañskiej (ibidem, s. 119�154).

148 W¹tpliwo�ci co do autorstwa, przypisanego Tomaszowi z Celano w XV w. przez brata Maria-
na z Florencji, mieli w³oscy wydawcy Legendy, miêdzy innymi: F. P e n n a c c h i, M. Ba r t o l i, Klara.
Pomiêdzy milczeniem a pamiêci¹, Wroc³aw 2006, s. 182�183.

149 Tomasz z Celano, Legenda o �wiêtej Klarze (Wczesne �ród³a franciszkañskie, t. 2, wyd.
S. Kafel, Warszawa 1981, s. 379�419).

150 P. A n z u l e w i c z, Duchowo�æ franciszkañska (Duchowo�æ zakonna. Zakony w Polsce, red.
J. K³oczowski, Kraków 1994, s. 66�81); C. B y n u m, Holy Feast and Holy Fast. Religious Women
in the Later Middle Ages, Berkeley�Los Angeles 1987, s. 24 i n.

151 F. P i e k o s i ñ s k i, Pieczêcie polskie wieków �rednich, cz. 1: Doba Piastowska, Kraków 1899,
nr 147, 157 (klaryski w Skale), 185 (klaryski w Starym S¹czu), 211 (norbertanki w Krzy¿anowicach),
258 (norbertanki w Strzelnie); cysterki w Trzebnicy: P. Wi s z e w s k i, Herb ma³o u¿yteczny. O s³abo-
�ci tradycji heraldycznej wybranych klasztorów ¿eñskich na �l¹sku (XIII�I po³. XIX w.) (Polska he-
raldyka ko�cielna. Stan i perspektywy badañ, red. K. Skupieñski, A. Weiss, Warszawa 2004, s. 61�63).

152 Postaci �wiêtych zakonu u klarysek wroc³awskich np. APWr., Rep. 66, nr 48. ¯³obek na pie-
czêciach klarysek w Znojmie przechowywanych w archiwum w Brnie, Státní Archiv v Brnì, Klari-
sky v Znojmì, sygn. E 43.

153 Gumowsk i, op. cit., tab. CXIX, nr 99.
154 Klaryski wroc³awskie wykorzystywa³y pieczêci z prze³omu XIII i XIV w. a¿ do pierwszej æwier-

ci XVII w., a t³oki pieczêtne wykonane w XVII w. kopiowa³y �redniowieczny schemat ikonograficz-
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¿e ów wizerunek pieczêtny powsta³ w pierwszych latach funkcjonowania klaszto-
ru, byæ mo¿e jeszcze za ¿ycia ksiêcia Henryka I G³ogowskiego.

O osadzeniu zakonnic �w. Klary, a nie innego zgromadzenia zakonnego, prze-
s¹dzi³y tak¿e wzglêdy praktyczne � krótka procedura fundacji oraz fakt, ¿e w G³o-
gowie by³ ju¿ mêski klasztor franciszkañski, a wiêc zakonnice mog³y byæ pewne
opieki duchowej. Za³o¿enie klasztoru �w. Franciszka trwa³o znacznie krócej ni¿
fundacja jakiejkolwiek innej wspólnoty. Przepisy zakonne franciszkañskie nie okre�-
la³y bowiem szczegó³owo ca³ej procedury, jak¿e skomplikowanej w wypadku za-
³o¿enia klasztoru cysterskiego155. O tym, jak d³ugo móg³ trwaæ proces fundacji
cysterskiej, przekonuje przyk³ad czeski. Proces za³o¿enia klasztoru cystersów Sancta
Corona w Zlatej Koronie (domem macierzystym by³ konwent Heiligenkreuz z Dol-
nej Austrii) zamkn¹³ siê w okresie ponad czterech lat, a przecie¿ stara³ siê o to sam
król Czech. Starania rozpoczêto w 1259 r., gdy król skierowa³ pro�bê do kapitu³y
generalnej cysterskiej o przys³anie wizytatorów na inspekcjê wybranego miejsca,
a zakoñczono w 1263 r. wys³aniem zakonników na nowe miejsce156. Henryk chyba
tak d³ugo nie chcia³ i nie móg³ czekaæ, bior¹c pod uwagê wydarzenia polityczne
kilkunastu miesiêcy poprzedzaj¹cych sprowadzenie klarysek do G³ogowa oraz fakt,
i¿ mia³ ju¿ zgodê papiesk¹ na fundacjê od 1304 r. Istotniejsze by³o jednak to, ¿e
aby fundacja franciszkañska zosta³a zrealizowana, nie by³y potrzebne zawi³e pro-
cedury, lecz przede wszystkim fundator-protektor. To on zajmowa³ siê zarówno spra-
wami technicznymi, jak i zapewnieniem warunków bytu b¹d� to przez utrzymywa-
nie wspólnoty z w³asnych dochodów i �rodków (Zawichost, Wroc³aw), b¹d� te¿
poprzez nadanie uposa¿enia ziemskiego (Stary S¹cz, Gniezno, Strzelin). Dodatko-
wo w wypadku klauzurowych domów ¿eñskich, w przeciwieñstwie do klasztorów
mêskich, inicjatywa zak³adania nowych placówek zale¿a³a w najwiêkszym stopniu
od pozyskania mo¿nego protektora, a nie od inicjatywy franciszkañskich w³adz za-
konnych157.

Niemniej proces fundacji klasztoru klarysek trwa³ co najmniej kilka miesiêcy158.
Czas osadzenia nowej wspólnoty móg³ siê przeci¹gaæ z uwagi na wymóg zapew-
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ny; Wi s z e w s k i, Herb�, s. 65. Podobnie by³o w Krakowie, w którym jeszcze w XV w. pieczêto-
wano dokumenty t³okami wykonanymi dla klasztoru w Skale w drugiej po³owie XIII w.

155 Etapy fundacji cysterskiej: inicjatywa fundatora, uzyskanie aprobaty miejscowej w³adzy die-
cezjalnej, zgoda wybranego opactwa macierzystego i kapitu³y generalnej na utworzenie fundacji, prze-
prowadzenie wizytacji wybranego miejsca przez w³adze zakonne � opatów z najbli¿ej po³o¿onych
konwentów, sprawozdanie z wizytacji przes³ane do Cîteaux i wys³anie listu informuj¹cego o sporz¹-
dzeniu dokumentu fundacyjnego przekazuj¹cego przysz³ej wspólnocie okre�lone dochody, akcepta-
cja kapitu³y, przybycie mnichów i osiedlenie siê w prowizorycznych budynkach, rozpoczêcie budo-
wy ko�cio³a i klasztoru, konsekracja �wi¹tyni i klasztoru; K. K a c z m a r e k, Klasztor cystersów
w Wieleniu (Nasza Przesz³o�æ, t. 85, 1996, s. 49�73).

156 P a u k, Królewski kult�, s. 62; inne przyk³ady: idem, Dzia³alno�æ fundacyjna mo¿now³adz-
twa czeskiego i jej uwarunkowania spo³eczne (XI�XIII wiek), Kraków�Warszawa 2000, zw³aszcza
s. 100�101, 121�122, 176�178.

157 Zwie rca n, op. cit., s. 5�51. Autor zwróci³ uwagê na intensywn¹ akcjê w³adz zakonnych przy
organizowaniu struktur zakonnych na nowych terytoriach.

158 J. D o b o s z, Fundacja opactwa cysterek w Owiñskach w �wietle najstarszych �róde³ (Cogni-
tioni gestorum. Studia z dziejów �redniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red.
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nienia zakonnicom trwa³ego schronienia � klauzury (problem nie dotyczy³ zakon-
ników mog¹cych przez lata egzystowaæ w prowizorycznych pomieszczeniach, pod-
czas gdy budowa claustrum ci¹gnê³a siê latami). We Wroc³awiu po raz pierwszy
nazwa klasztoru klarysek � monasterium s. Clarae ord. S. Damiani � pojawi³a siê
w bulli papie¿a Aleksandra IV, wystawionej 13 XII 1256 r.159 Papie¿ zachêca³ bi-
skupa wroc³awskiego Tomasza i lubuskiego Wilhelma oraz wiernych diecezji wro-
c³awskiej do wsparcia inicjatywy budowy klasztoru160. W ten sam sposób kilka-
dziesi¹t lat wcze�niej papie¿ Grzegorz IX wspiera³ inicjatywê sprowadzenia klarysek
do Pragi i budowy tamtejszego ko�cio³a i klasztoru161. Bulli papieskich dla G³ogo-
wa nie mamy, co mo¿e sugerowaæ, ¿e trud budowy niewielkiej �wi¹tyni i klasztoru
spoczywa³ tylko na w³adcy, a inwestycji nie poprzedzi³ d³ugi okres starañ o wyra-
¿enie papieskiej zgody na fundacjê.

Fundacja mog³a zostaæ zrealizowana miêdzy jesieni¹ 1305 r. (spotkanie z bi-
skupem wroc³awskim Henrykiem z Wierzbnej) a pocz¹tkiem 1307 r. Budowa �wi¹-
tyni i czê�ci zabudowañ w tym czasie by³a realna pod warunkiem, ¿e prace prowa-
dzono sprawnie, powierzaj¹c je do�wiadczonej ekipie budowlanej. O tym, ¿e ko�ció³
zosta³ zbudowany przez fachowców, najprawdopodobniej pochodz¹cych z Wroc³a-
wia, �wiadcz¹ analogie architektoniczne do kompleksu klasztornego klarysek wro-
c³awskich.

Synowie Henryka I nie przejawiali specjalnego zainteresowania fundacj¹ klary-
sek w G³ogowie po �mierci ojca. Byæ mo¿e owa obojêtno�æ zwi¹zana by³a z trud-
no�ciami identyfikacji z planami politycznymi zmar³ego ksiêcia i brakiem zrozu-
mienia idei fundacji ko�cio³a pod wezwaniem �w. Krzy¿a. Sytuacja polityczna synów
Henryka I, a przede wszystkim utrata Wielkopolski, spowodowa³a, ¿e przejêcie iko-
nografii pieczêci i tytulatury przez Konrada I i Boles³awa, ksi¹¿¹t ole�nickich, s³u-
¿y³o wy³¹cznie podtrzymaniu roszczeñ m³odych ksi¹¿¹t do utraconej dzielnicy wiel-
kopolskiej162.

Dobrodziejk¹ klarysek by³a natomiast ksiê¿na Matylda, wdowa po Henryku,
która potwierdzi³a kilka transakcji klasztoru. W 1310 r. po�wiadczy³a kupno od Ja-
kuba z Wichowa, mieszczanina z ¯agania, wsi Tarpno i S³awêcice w okrêgu górow-

Pro remedio anime? Fundacja klarysek w G³ogowie

D.A Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznañ�Warszawa 2006, s. 311�318). O losach fundacji mêskich kon-
wentów zob. artyku³ S.J. Barciaka. Do tej pory literatura przedmiotu nie dostrzega³a tego czynnika,
wi¹¿¹c rozwój zakonu z opiek¹ i inicjatyw¹ poszczególnych w³adców. Franciszkanie, tak jak domi-
nikanie, przybywali przede wszystkim do miast, maj¹c zapewnione minimalne warunki ¿ycia i pro-
wizoryczne pomieszczenia oraz � co istotne � zgodê miejscowego biskupa na stworzenie o�rodka dusz-
pasterskiego; B a r c i a k, op. cit., s. 189�202.

159 APWr., Rep. 63 nr 1, 2; Bullarium�, t. I, nr 606�608; RS, nr 940�942. Papie¿ Aleksander
IV darzy³ przychylno�ci¹ franciszkanów, podobnie jak jego poprzednik Innocenty IV.

160 Wiernym diecezji wroc³awskiej przyzna³ 100 dni odpustu za czynne wsparcie budowy b¹d�
ofiarowanie ja³mu¿ny w tej intencji.

161 Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, t. III, Praha 1962, nr 81,
dokument z 31 VIII 1234 r. skierowany do wiernych w Czechach i w Polsce: �accedentibus in eius
consecratione annum unum ac anniversario die consecrationis ipsius quadraginta dies, et totidem in
festo confessoris eiusdem usque ad octavas de iniuncta sibi penitentia relaxamus�.

162 P i e c h, op. cit., s. 147.
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skim, w 1314 r. kupno, przez prokuratora Fryderyka, dla klaryski Katarzyny de Bur-
nis rocznego czynszu, który po jej �mierci nale¿eæ mia³ do klasztoru, w wysoko�ci
pó³torej grzywny z m³yna w ¯ukowie od braci Katarzyny163. W 1314 r. Matylda
dokona³a kolejnego potwierdzenia transakcji zakupu czynszów dokonanego przez
wspólnotê od rodziny jednej z zakonnic164. Tak¿e za jej wstawiennictwem i na pro�-
by ksiê¿nej matki syn zmar³ego ksiêcia, Henryk II, potwierdzi³ 28 III 1312 r. wszyst-
kie przywileje klarysek g³ogowskich165. Na tym � jak wynika z zachowanych do-
kumentów w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu � skoñczy³a siê opieka
potomków Henryka I nad fundacj¹. Kolejny przywilej w³adcy dla konwentu zosta³
wystawiony w marcu 1337 r. przez króla Czech Jana Luksemburczyka166.

PRO REMEDIO ANIME? DIE STIFTUNG DES KLARISSINNENKLOSTERS IN GLOGAU

Die Stiftung des Klarissinnenklosters und der Kirche des Heiligen Kreuzes am 8. 02. 1307
durch Herzog Heinrich I. von Glogau gab seiner aus den Herrscherpflichten resultierenden Sorge
um die Kirche Ausdruck und war dabei ein Bestandteil seines politischen Programms, das auf die
Vereinigung der polnischen Länder hinzielte. Zur Übernahme dieses Programms bewog ihn Heinrich
IV. Probus, Herzog von Breslau, der das Handeln und die politischen Horizonte von Heinrich I.
erheblich beeinflusste. Diese Zusammenarbeit wurde von zwei Ereignissen gekrönt: Der Herzog
von Breslau schlug Heinrich I. zum Ritter bei der Stiftung der Kirche des heiligen Kreuzes im
Jahr 1288 und setzte ihn zu einem seiner Erben ein. Dieser war � nach dem Tod von Heinrich IV.
� bis 1306 der aktivste Teilnehmer an der Auseinandersetzung um Schlesien und Großpolen und
rivalisierte um die Einflüsse mit den schlesischen Herzögen, mit W³adys³aw I. Ellenlang und mit
den Königen von Böhmen. Mit seinen groß angelegten selbständigen Aktionen erzielte er
bedeutsame Erfolge, die sich auch auf ein glückliches Zusammentreffen von Umständen zurück-
führen lassen (der Tod von Wenzel II. und Wenzel III., die Verwicklung von W³adys³aw I. Ellenlang
in Kleinpolen, die Besetzung Großpolens). Mit diesen Maßnahmen von Heinrich I., die ihn zum
Fortsetzer der Politik Heinrichs IV. machten, korrespondiert die Stiftung des Klarissinnenklosters,
das durch eine Urkunde mit der Titulatur heres Regni Polonie gegründet wurde. Die Wahl der
Klarissinnenkongregation lässt sich auf die Familientradition zur Förderung dieses Ordens, einen
schnellen und einfachen Ablauf des Stiftungsprozesses und die religiösen und kultischen Aspekte
(die Rolle des Kultes des gekreuzigten Christus bei den Klarissinnen) zurückführen.

Übersetzt von Roland Czarnecki

163 Wsie te by³y wolne, zgodnie z jej wol¹, od zwyczajnych i nadzwyczajnych s³u¿b i ciê¿arów
na rzecz w³adcy panuj¹cego, APWr., Rep. 79, nr 6, kopia ³aciñska z XIV w., nr 15, transumpt z 1630 r.,
nr 144; KD, t. II, nr 190; RS, nr 3106.

164 Fryderyk, prokurator klarysek, kupi³ dla klasztoru i Katarzyny de Burnis od jej braci m³yn
w ¯ukowie pod G³ogowem. Czynsz roczny z m³yna w wysoko�ci pó³torej grzywny mia³ stanowiæ upo-
sa¿enie zakonnicy Katarzyny. Po jej �mierci dochód mia³ byæ przeznaczony na potrzeby klasztoru,
APWr., Rep. 79, nr 8, transumpt ³aciñski biskupa poznañskiego Andrzeja z Bnina Opaliñskiego
w 1615 r., APWr., Rep. 79, nr 99.

165 APWr., Rep. 79, nr 7, odpis niemiecki z 1619 r., nr 63; RS, nr 3269; KD, t. II, nr 263.
166 APWr., Rep. 79, nr 9; KD, t. III, nr 304.


