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23 CzerwCa 
Trucizna zamiast korony,  

czyli o Henryku IV Probusie

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Henryk IV Probus – książę, którego ambicje 

wykraczały daleko poza granice księstwa wroc- 

ławskiego, był ostatnim władcą Śląska, który  

chciał doprowadzić do zjednoczenia księstw 

piastowskich pod swoim berłem. Jak na owe  

czasy był władcą nietuzinkowym, wszechstron-

nie wykształconym, o szerokich horyzontach 

politycznych. Dążył do gospodarczego wzmoc-

nienia dzielnicy, którą władał, nadając jej 

mieszkańcom wiele przywilejów. Znany był 

również jako organizator turniejów rycerskich  

i twórca poezji liryczno-muzycznej.

Był synem Henryka III Białego, księcia wroc-

ławskiego, oraz Judyty, córki Konrada I 

Mazowieckiego. Dokładna data urodzin księcia 

nie jest znana. Przyjmuje się, że nastąpiło to 

pomiędzy 1257 a 1258 r. W młodości utracił 

oboje rodziców – najpierw matkę, a w 1266 r.  

ojca. Osierocony, został oddany pod opiekę 

stryja Władysława, który był arcybiskupem 

salzburskim i administratorem apostolskim bi- 

skupstwa wrocławskiego, a przede wszystkim  

– do 1270 r. władcą księstwa wrocławskiego. Ze 

względu na swe liczne obowiązki stryj nie mógł 

zajmować się małym Henrykiem, dlatego wysłał 

go na dwór króla Czech, Przemysława Ottoka- 

ra II, który był bratankiem babki Henryka, Anny 

Czeskiej, żony Henryka II Pobożnego. Tam mały 

Miał zaledwie 32 lub 33 lata, gdy 23 czerwca 1290 r. nagle zmarł. Podporządkował 
sobie większość Śląska, do którego przyłączył także czeskie Kłodzko i część ziem 
Wielkopolski. Rządził nie tylko we Wrocławiu, ale i w Krakowie. Temu pierwszemu 
miastu zapewnił lata dobrobytu i rozwoju, w tym drugim – chciał założyć królewską 
koronę. Niewiele brakowało, by został królem Polski, jednak najwyraźniej znaleźli 
się tacy, którym ten pomysł niezbyt się podobał... Wiele wskazuje na to, że został 
otruty. O kim mowa? O jednym z najwybitniejszych, a zarazem najciekawszych książąt 
śląskich – Henryku IV Prawym, którego zwano także Probusem. Co pozostawił po 

sobie we Wrocławiu?

Henryk IV Prawy w roli zwycięzcy turnieju rycerskiego, odbierający 
wieniec; „Codex Manesse”, ok. 1305–1340, fot. domena publiczna
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książę odebrał staranne wychowanie zarówno 

w sprawach politycznych i gospodarczych, jak  

i kultury oraz ideałów dworskiej miłości. Te  

ostatnie stosowane w całej Europie stanowiły 

swoisty kodeks, którego przestrzeganie miało 

świadczyć o przydatności do rządzenia.

Po śmierci stryja Władysława nastoletni Hen- 

ryk odziedziczył księstwo wrocławskie, którym  

zaczął samodzielnie władać w 1273 r. Sukce-

sywnie dążył do wzmocnienia gospodarczego 

swoich ziem, szczególnie dbając o Wrocław. 

To on nadał mieszkańcom stolicy księstwa  

– wrocławianom – liczne przywileje, jak choćby  

prawo mili (1272), szrotu (1273), czy prawo 

składu (1274). Rozbudował książęcą rezydencję 

na Ostrowie Tumskim, która za jego panowania 

zyskała gotycki charakter. Dziś pieczołowicie 

odrestaurowane jej ślady możemy podziwiać na  

terenie klasztoru sióstr Notre Dame. Pozo-

stałością po niej jest też maleńki kościółek 

św. Marcina – ten którego historia splata się  

nierozłącznie z dziejami wrocławskiej Polonii.  

Książę dbał nie tylko o Wrocław, ale i o pozo-

stałe grody swego księstwa, przez co cieszył się 

lojalnością i hojnością ze strony wdzięcznych 

mieszkańców. 

Po lewej: sarkofag i pieczęć Henryka IV Probusa. Wykonany w 1733 r. miedzioryt Bartłomieja Strachowskiego stanowił 
ilustrację do dzieła Georga Thebesiusa „Liegnitzische Jahrbücher”, Jauer (Jawor), 1733, fot. domena publiczna.

Po prawej: wieńcząca sarkofag Henryka IV Probusa płyta z wizerunkiem księcia, fot. za. www.culture.pl
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Książe Henryk IV uwikłany był w liczne konflikty  

terytorialne, a to wszystko za sprawą chęci 

podporządkowania sobie jak największej liczby 

ziem, zarówno śląskich, jak i tych leżących  

w innych częściach kraju. Sojusze, transakcje, 

ale także podstępne intrygi, zbrojna przemoc 

i agresja – to wszystko nie było obce młodemu 

księciu. Taka taktyka przyniosła zamierzony 

efekt, podporządkował on sobie na dłuższy lub 

krótszy czas posiadłości książąt: legnickiego, 

głogowskiego, żagańskiego, ścinawskiego i opol-

skiego. Zdobył ziemię wieluńską, krośnieńską, 

kaliską i kłodzką. Marzył o zdobyciu władzy  

w prestiżowej dzielnicy krakowskiej i gdy tylko  

po śmierci księcia krakowskiego Leszka Czar-

nego  w 1288 r. nadarzyła się ku temu okazja, 

to skwapliwie z niej skorzystał i osiągnął za- 

mierzony cel, stając się księciem krakowskim 

w latach 1288–1290. Ponoć podczas jednego 

z pobytów w królewskim mieście Krakowie 

zamarzył o królewskiej koronie i rozpoczął o nią  

starania. Marzenie to się jednak nie spełniło,  

bo wiele wskazuje na to, że młody książę został  

otruty, o czym napisał Jan Długosz w swojej  

kronice: „Książę wrocławski Henryk IV Probus  
albo Pobożny, czując stopniowe wzmaganie się 
wynikłej z trucizny podanej mu przez jego Ślązaków 
choroby, która go gnębiła już przeszło pół roku,  
i [czując] że działanie trucizny jest coraz silniejsze, 
wezwawszy biskupa wrocławskiego Tomasza [II]  
i znaczniejszych panów, rozporządzeniem ostatniej  
woli, ponieważ nie zostawiał żadnego potomka, 
przeznacza księstwo wrocławskie stryjowi swo- 
jemu Konradowi [III] głogowskiemu, a księstwo 
krakowskie i sandomierskie księciu Wielkopolski 
Przemysłowi [II]. Rozdawszy resztę swego mająt- 
ku częściowo kościołom, częściowo żonie swojej  
Matyldzie, a częściowo ludziom biednym, umiera  
[…] na zamku wrocławskim i zostaje pochowany  
w zbudowanym i wyposażonym świeżo przez 
niego kościele św. Krzyża”.

Wnętrze kościoła św. Krzyża z nagrobkiem Henryka IV Probusa, ok. 1920–1930,  
fot. za: www.polska-org.pl
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Kolegiata świętokrzyska na Ostrowie Tumskim, 

która powstała z fundacji księcia Henryka IV 

Probusa na mocy wystawionego w styczniu 

1288 r. dokumentu erekcyjnego, choć jeszcze 

nie ukończona za jego życia, stała się miejscem 

jego spoczynku. Co ciekawe, kolegiata powstała 

na znak pojednania z wrocławskim biskupem 

Tomaszem II, z którym Henryk był niegdyś  

w głębokim i długim konflikcie. 

Poza gotycką kolegiatą św. Krzyża pamiątką po 

Probusie pozostaje wspaniała tumba nagrobna. 

Wykonana na początku XIV w. uznawana jest 

powszechnie za dzieło o randze europejskiej, 

które stało się wzorem dla wielu gotyckich, 

nie tylko śląskich, pomników nagrobnych. 

Tumba przedstawia księcia w stroju rycerskim 

z mieczem i tarczą ozdobioną orłem śląskim 

z półksiężycem oraz z głową nakrytą bogato 

zdobioną mitrą. Po obu stronach głowy księcia  

przedstawiono dwa orły – ten po lewej inter-

pretowany jest jako orzeł Polski świadczący  

o ambicjach zjednoczeniowych księcia, zaś ten 

po prawej jest orłem śląskim przypominającym 

o jego księstwie.

W czasie II wojny światowej, ponad sześć 

wieków po śmierci księcia, jego szczątki stały  

się obiektem badań niemieckich antropologów, 

chcących za wszelką cenę wykazać germań- 

skość Probusa, zaś mającą wysoką wartość  

artystyczną tumbę ukryto we wsi Wierzbna  

w powiecie świdnickim. Niestety, podczas 

wojennej zawieruchy doczesne szczątki pia-

stowskiego władcy Wrocławia bezpowrotnie 

zaginęły. Ocalała jedynie tumba nagrobna, 

którą w 1946 r. odnaleziono i przekazano do 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie 

jest obecnie eksponowana. 

Henryk IV Probus oceniany był różnie. Jedni 

widzieli w nim zwolennika germanizacji Śląska,  

inni najważniejszego i najmądrzejszego bu- 

downiczego odrodzonego królestwa polskiego. 

Współcześnie Henryk określany jest mianem 

jednego z najświetniejszych rycerzy swojej 

epoki. Tego rycerza Wrocław upamiętnił m.in. 

jedną z nazw ulic na wrocławskim Nadodrzu.

Tumba nagrobna Henryka IV Probusa eksponowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, fot. za: www.mnwr.pl

Polecamy artykuł „Książę idzie do nieba” autorstwa Juliusza Woźnego, rzecznika prasowego Centrum Historii Zajezdnia,  
dotyczący Henryka IV Probusa i jego pomnika nagrobnego. 4
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