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Słowo wStępne

Profesor Stefan Kwiatkowski urodził się 6 stycznia 1946 roku. Ukończył 
szkołę podstawową i średnią w Lipnie. W latach 1964–1969 studiował historię 
o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Pracę magisterską na temat Obraz Polaka w XIII wieku na podstawie kronik 
mistrza Wincentego i wielkopolskiej przygotował na seminarium prof. Tadeusza 
Grudzińskiego. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Instytucie Histo-
rii i Archiwistyki UMK na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Średnio-
wiecznej Polski, rozpoczynając jednocześnie pracę nad rozprawą doktorską, 
której promotorem był również prof. Tadeusz Grudziński. Podczas przygotowy-
wania dysertacji odbył staż naukowy u prof. Aleksandra Gieysztora w Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1976 roku, po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora na podstawie pracy Studia nad mentalnością religijną w Pol-
sce w okresie rozdrobnienia feudalnego, rozpoczął pracę jako adiunkt na uni-
wersytecie toruńskim. Duży wpływ na rozwój kariery naukowej i rozszerzenie 
zainteresowań badawczych Stefana Kwiatkowskiego miało stypendium Fundacji 
Alexandra von Humboldta, które umożliwiło mu pobyt naukowy w latach 1983–
1984 na Uniwersytecie w Bonn oraz kwerendę w archiwum wielkich mistrzów 
w Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem. Efektem badań prowadzonych w Bonn 
i w Berlinie była opublikowana w 1990 roku rozprawa Klimat religijny w diecezji 
pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku, która 
stała się podstawą przeprowadzonego w następnym roku na Wydziale Humani-
stycznym UMK kolokwium habilitacyjnego. W 1999 roku Jubilatowi został na-
dany tytuł naukowy profesora.

W latach 1969–2000 Profesor był pracownikiem Instytutu Historii i Archi-
wistyki UMK w Toruniu, zaś od roku 2000 jest zatrudniony w Instytucie Historii 
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i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie kieruje Za-
kładem Historii Średniowiecznej. 

Podsumowując wątki naukowe biografii Stefana Kwiatkowskiego, należy 
wspomnieć Jego mistrzów, nauczycieli i kolegów. Wśród nich poczesne miejsce 
zajmowali wspomniani profesorowie Tadeusz Grudziński i Aleksander Gieysz-
tor. Niebagatelny wpływ na zainteresowania badawcze i doskonalenie warsztatu 
naukowego miały z pewnością kontakty z jednym z najwybitniejszych history-
ków toruńskich, badaczem dziejów zakonu krzyżackiego w Prusach i religijności 
średniowiecznej, prof. Karolem Górskim. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
również znajomość z wybitnymi niemieckimi znawcami dziejów zakonu i śre-
dniowiecza, w tym z prof. Udonem Arnoldem (Bonn), prof. Hartmutem Boock- 
mannem (Getynga–Berlin) i prof. Ottonem-Gerhardem Oexlem (Getynga). Licz-
ne pobyty naukowe na uniwersytetach w Bonn, Berlinie i Lipsku oraz w Max- 
-Planck-Institut w Getyndze pozwoliły nawiązać trwałą i owocną współpracę 
z historykami niemieckimi.

W pracy naukowej interesowała Jubilata przede wszystkim problematyka 
średniowiecznej kultury, w tym mentalności i religijności. Zagadnieniom tym 
poświęcił swoje najważniejsze publikacje. O ich wartości świadczyć może fakt, 
że weszły one do kanonu polskiej mediewistyki. Studia te zostały oparte na roz-
ległej kwerendzie źródłowej, precyzyjnej analizie źródeł i dogłębnej znajomości 
wielojęzycznej literatury przedmiotu. Zainteresowania naukowe Stefana Kwiat-
kowskiego cechują się dużą dynamiką i ciągłym poszukiwaniem nowych wątków 
badawczych. Na etapie pracy magisterskiej i doktoratu pochłaniały go zagad-
nienia związane z mentalnością i świadomością społeczną, badane głównie na 
podstawie źródeł historiograficznych. W latach 80. Profesor włączył do swoich 
zainteresowań problematykę związaną z dziejami zakonu krzyżackiego i społe-
czeństwa Prus krzyżackich, ze szczególnych uwzględnieniem zagadnień tożsa-
mości duchowej i intelektualnej. Po habilitacji coraz liczniej w jego bibliografii 
zaczęły pojawiać się prace z zakresu metodologii badań historycznych. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje fakt, że Stefan Kwiatkowski należy do bardzo nie-
licznej grupy metodologów, którzy refleksję teoretyczną łączą z badaniami źró-
dłowymi.

W ostatnich latach ze szczególną intensywnością Profesor skoncentrował się 
na badaniu meandrów warsztatu mediewistycznego w kontekście zjawisk współ-
czesnej kultury. Nie stronił również od uprawiania klasycznej historiografii zda-
rzeniowej, czego znakomitym przykładem może być monograficzne opracowanie 
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dziejów Ciechanowca. Jest autorem siedmiu książek oraz kilkudziesięciu rozpraw 
publikowanych w kraju i za granicą. 

Poza aktywnością naukową zajmowała Go praca organizacyjna. Pełnił funk-
cję dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Jest uznanym recenzentem 
w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Współpracował z redakcja-
mi czasopism naukowych – w tym „Klio” oraz „Rocznika Toruńskiego”. Jest 
członkiem toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz To-
ruńskiego Towarzystwa Naukowego. Aktywnie uczestniczy w pracach Kongresu 
Mediewistów Polskich. Organizował liczne konferencje krajowe i międzynaro-
dowe. W 2014 roku był współorganizatorem sekcji podczas XIX Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie.

Aktywność zawodową Profesora Kwiatkowskiego dopełnia działalność dy-
daktyczna. Wypromował trzech doktorów oraz kilkudziesięciu magistrów i li-
cencjatów. Jest autorem cenionego podręcznika akademickiego Średniowieczne 
dzieje Europy, będącego owocem wykładów uniwersyteckich, a o popularności 
którego świadczy fakt, że był już dwukrotnie wznawiany. Należy wspomnieć, że 
Profesor zajmował się również tłumaczeniami na język polski prac historyków 
niemieckich, ze szczególnym wskazaniem przeznaczonego dla adeptów historii 
podręcznika autorstwa Heinza-Dietera Heimanna, wprowadzającego w meandry 
historii średniowiecznej.

Prezentowany zbiór artykułów jest skromnym wyrazem wdzięczności kie-
rowanym pod adresem Jubilata ze strony Jego uczniów i przyjaciół. Dołączamy 
do niego życzenia zdrowia, pomyślności i dalszych sukcesów w pracy naukowej. 

Ad multos annos!

Rafał Simiński
Krzysztof Guzikowski
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1977

Miracula średniowieczne jako źródło do badań nad mentalnością społeczną 
w Polsce i jej przemianami pod wpływem kolonizacji niemieckiej, „Studia Źró-
dłoznawcze”, t. 22, s. 97–103.

1980

Koncepcje poprawności obrzędowej u Słowian Zachodnich w epoce misyjnej, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Histo-
ria”, z. 117, nr 17, s. 27–49.

Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do 
końca XIII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1980, 237 s. („Roczni-
ki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 79, z. 3).

1981

[Rec.] Die Akten der Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 
bis 1525, hrsg. v. R. Stachnik in Zusammenarbeit mit A. Triller und H. Westphal 
(Forschungen und Quellen zur Geschichte zur Kirchen- und Kulturgeschichte 
Ostdeutschlands, 15), Köln–Wien 1978; „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 
[R.] 25, nr 2–4, s. 456–460 (druk 1982).

1983

Ciechanowiec, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1983, 149 [3] s.: il. Bibliogr. 
s. 123–126.
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Kenntnisquellen und religiöse Autoritäten bei Bevölkerung und Geistlichkeit im 
pomesanisch-pommerellischen Grenzgebiet um die Wende vom 14. zum 15. Jah-
rhundert, „Preußenland” 1983, Jg. 21, Nr. 3/4, s. 33–41.

Moralne i społeczne innowacje etosu mendykanckiego w trzynastowiecznej Pol-
sce. Etos cysterski a etos mendykancki, w: Zakony franciszkańskie w Polsce. T. 1: 
Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, red. J. Kłoczowski. Cz. 1: Franciszka-
nie na ziemiach polskich, red. U. Borkowska, Kraków 1983, s. 185–194. Résumé.

1984

Źródła wiedzy i autorytety religijne wśród ludności i duchowieństwa pogranicza 
pomezańsko-pomorskiego na przełomie XIV i XV w., w: Prace z dziejów państwa 
i zakonu krzyżackiego, red. A. Czacharowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika, Toruń 1984, s. 49–81 (Prace Zespołu Grunwaldzkiego. Ordi-
nes Militares, t. 2).

1986

O metodzie interpretacji źródeł wiedzy religijnej świadków na procesie kanoni-
zacyjnym Doroty z Mątowów, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toru-
niu”, nr 40, s. 52–55 .

1987

Odpust jubileuszowy roku 1450 w państwie zakonnym w Prusach, „Komunikaty 
Mazursko-Warmińskie” 1987, nr 3–4, s. 407–429.

[Polem.:] z recenzją M. Dygi nt. artykułu Źródła wiedzy i autorytety religijne 
wśród ludności i duchowieństwa pogranicza pomezańsko-pomorskiego na 
przełomie XIV i XV w., w: Prace z dziejów państwa i zakonu krzyżackiego, red. 
A. Czacharowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1984, 
s. 49–81 (Prace Zespołu Grunwaldzkiego. Ordines Militares, t. 2, „Przegląd Hi-
storyczny”, nr 78, z. 1, s. 149–150).

1989

Dzieje Kwidzyna w niemieckiej historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich, 
w: Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku. Kierunki, 
ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele. Materiały z sesji w Toruniu, 15–16 IV 
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1988 r., red. J. Serczyk, A. Tomczak, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut 
Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 1989, s. 115–131.

Jacek Hertel (2 XI 1947–19 II 1988), „Zapiski Historyczne”, t. 54, z. 1, s. 191–192.

Klimat religijny w diecezji pomezańskiej na przełomie XIV i XV w., „Sprawozda-
nia Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, nr 43, s. 29–33 (druk 1990).

1990

Klimat religijny w diecezji pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesię-
cioleciach XV wieku, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1990, 250 [1] s. 
Bibliogr. s. 223–242, streszcz. niem. („Roczniki Towarzystwa Naukowego w To-
runiu” R. 84, z. 1).

1991

O zapomnianym programie ideowym kaplicy grunwaldzkiej w latach 1410–1414, 
w: Studia Grunwaldzkie, t. 1, red. M. Biskup, Ośrodek Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1991, s. 57–63 (Materiały Ośrodka Badań Na-
ukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 124).

1992

Wpływ doktryny Jana Taulera na hagiograficzną sylwetkę Doroty z Mątowów 
w piśmiennictwie Jana z Kwidzyna, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gos-
podarki i kultury XII–XVII wieku, red. Z.H. Nowak, Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu, Toruń 1992, s. 189–196.

1993

Der Deutsche Orden und die Gestaltung des Volkschristentums in Preußens um 
die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, w: Die Spiritualität der Ritterorden im 
Mittelalter, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1993, s. 97–
110 (Ordines Militares – Colloquia Torunensia Historica, t. 7).

Die Klausnerin Elisabeth von Marienwerder und ihre Offenbarung, w: Beiträge 
zur Geschichte des Deutschen Ordens, hrsg. v. U. Arnold, Marburg 1993, Bd. 2, 
s. 101–115.



18 Bibliografia publikacji Stefana Kwiatkowskiego za lata 1977–2015

[Rec.] Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europas, hrsg. 
von F. Kämpfer, R. Sticher, K. Zernack, Stuttgart 1988–1991, „Zapiski Historycz-
ne”, t. 58, z. 4, s. 149–150.

Szósta konferencja z cyklu Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica, 
„Zapiski Historyczne”, t. 58, z. 1, s. 174–176.

1994
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Problematyka reprezentacji miast i społeczeństwa miejskiego od kilkunastu lat 
budzi duże zainteresowanie badaczy zajmujących się dziejami średniowiecznej 
Europy w pełnym i późnym średniowieczu1. Ten interdyscyplinarnie ukierunko-
wany nurt badawczy, metodologicznie nawiązujący do historii kulturowej, wyrósł 
z mających już długą tradycję badań nad miastem idealnym oraz postrzeganiem 
i przedstawianiem miasta. Jego zasługą jest między innymi zwrócenie większej 
uwagi na narzędzia (media) wykorzystywane do kreowania obrazu miast i grup, 
a także włączenie problematyki komunikacji do badań nad tworzeniem i funkcjo-
nowaniem grup społecznych, prawno-ustrojową organizacją miasta komunalne-
go i rywalizacją o władzę2. W historiografii hanzeatyckiej zagadnienia związane 

1 Przedstawienie historii i problematyki badań zob. J. Oberste, Einführung: Städtische Re-
präsentation und die Fiktion der Kommune, w: Repräsentation der mittelalterlichen Stadt, hrsg. 
v. J. Oberste, Regensburg 2008, s. 7–12; M. Boone, E. Lecuppre-Desjardin, J.P. Sosson, Inntroduc-
tion, w: Le verbe, l’image et les représentation de la société urbaine au Moyen-Age, ed. M. Boone 
u.a., Antwerpen/Apeldoorn 2002, s. 7–14.

2 C. Zimmermann, Einleitung: Stadt und Medien, w: Stadt und Medien. Vom Mittelalter bis zu 
Gegenwart, hrsg. v. C. Zimmermann (Städteforschung A. 85), Köln–Weimar–Wien 2012, s. 8 i n.; 
C. Meyer, „City Branding” im Mittelalter? Städtische Medien der Imagepflege bis 1500, w: tamże, 
s. 19–48.
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z reprezentacją podejmowano głównie w kontekście badań nad grupami kierow-
niczymi3. W dotychczasowych badaniach niewiele uwagi poświęcano reprezenta-
cji organizacji politycznej i prawno-ustrojowej miast hanzeatyckich. Celem pre-
zentowanego przyczynku, ze względu na ograniczoną objętość uwzględniającego 
tylko źródła pisane, jest analiza sposobu reprezentacji organizacji politycznej, 
w szczególności zaś formy sprawowania władzy w hanzeatyckich miastach Prus. 
Z postawionym problemem wiąże się przede wszystkim odpowiedź na pytanie, 
w jakim stopniu uwzględniano w konstruowanym obrazie własnym udział wspól-
noty obywateli w rządzeniu miastem i kreowaniu organów władzy, a w jakim 
przedstawiano miasto jako władztwo rady? 

W pierwszej fazie rozwoju ustrojowego dużych miast pruskich, trwającej do 
końca XIII wieku, w reprezentacji dominował obraz wspólnoty obywateli dzia-
łającej za pośrednictwem swoich organów komunalnych. Taką formę organiza-
cji władzy wyrażały zarówno formuły używane w korespondencji, jak i w do-
kumentach. Jako wspólnoty polityczne miasta prezentowały się wobec władcy 
terytorialnego oraz wobec partnerów spoza państwa zakonnego. W 1258 roku 
scultetus, scabini et universitas civium in Thorun zawarli układ z biskupem ku-
jawskim. Cztery lata później w porozumieniu z zakonem krzyżackim miasto re-
prezentowali de ratulute und alle die burgere von Thurun. Jako nadawcy listów 
kierowanych do rady Lubeki występują advocatus, consules et commune civitatis 
z Torunia (1280 r.) oraz z Chełmna (ok. 1300 r.)4. W Elblągu około 1300 roku spór 
z komturem prowadzili der vogit, dy rotlüte unde dy bürger algemeyne5.

Duży wpływ na pojawienie się nowych elementów w reprezentacji miast pru-
skich wywarło wykształcenie się na przełomie XIII i XIV wieku ustroju radziec-
kiego, w którym rady miejskie ograniczyły uprawnienia zgromadzenia obywateli 
w zakresie ustawodawstwa i wyboru urzędników, a także podporządkowały sobie 

3 S. Rüther, Prestige und Herrschaft. Zur Repräsentation der Lübecker Ratsherren in Mittelal-
ter und Früher Neuzeit, Köln–Weimar–Wien 2003; S. Dünnebeil, Umzug und Tanz als Formen der 
„bewegten“ Repräsentation, w: Geschlechtergesellschaften, Zunft- Trinkstuben und Bruderschaf-
ten in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten, hrsg. v. G. Fouquet, M. Steinbrink, 
G. Zeilinger, Ostfildern 2003, s. 129–146.

4 Preuβisches Urkundenbuch. Politische (allgemeine) Abteilung, Bd. 1, T. 2, hrsg. v. A. Sera-
phim, Königsberg 1909, s. 40, 130, 261, 467.

5 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, 
Bd. 1, hrsg. v. C.P. Woelky, J.M. Saage, Mainz 1860, Nr. 97.
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urząd sędziego6. W konfliktach wewnętrznych, do których w dużych miastach 
pruskich dochodziło w I połowie XIV wieku, artykułowano dwa różne modele 
gminy – tradycyjny, w którym rada pojawia się jako organ komunalny kontrolo-
wany przez wspólnotę obywateli, oraz wynikający z nowych warunków ustro-
jowych, prezentujący quasi monarchiczne władztwo oligarchii radzieckiej nad 
miastem. W 1345 roku mieszczanie Braniewa wystąpili przeciw radzie, oskarża-
jąc jej członków o pozbawienie obywateli prawa do udziału w elekcji rajców oraz 
zagarnięcie wspólnego dobra, za jakie uważano patrymonium ziemskie. W spo-
rze tym biskup warmiński opowiedział się po stronie gminy. W obrazie miasta 
przedstawionym w wyroku władcy terytorialnego na pierwszym planie znajduje 
się wspólnota obywateli (communitas civium), której fundamentami są unanimus 
consensus i concordia oraz prawa zapisane w przywileju lokacyjnym7.

Inny obraz gminy miejskiej można dostrzec w dokumencie wielkiego mi-
strza Henryka Dusemera z 1346 roku, rozstrzygającym spór między den ratlute 
und der gemeyne o zagospodarowanie i użytkowanie gruntów przedmiejskich 
w Głównym Mieście Gdańsku. Władca kraju przyznał radzie prawo do organi-
zowania przestrzeni przedmiejskiej i wykupowania gruntów mieszczan. W jego 
wyroku rajcy zostali przedstawieni jako instytucja podejmująca ostateczne decy-
zje dotyczące dobra wspólnego8. 

Analiza formuł używanych w miejskiej piśmienności pragmatycznej oraz 
rytuały komunalne wskazują, że w dużych miastach pruskich podlegających wła-
dzy zakonu krzyżackiego, rady od początku XIV wieku starały się prezentować 
swoją zwierzchność nad gminą. Coraz częściej dawna formuła scultetus, scabini 
et universitas civium była zastępowana w korespondencji i dokumentach przez 
formułę dominis consulibus, consules civitatis, dy ratmanne, de erbaren lude des 
rades9. Przy ogłaszaniu wilkierzy w Gdańsku i Elblągu eksponowano głównie 

6 R. Czaja, Miasta pruskie a zakon krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą 
terytorialną w późnym średniowieczu, Toruń 1999, s. 21 i n.; A. Semrau, Die Organe der Stadt-
gemeinde nach kulmischem Rechte im 13. Jahrhundert, „Mitteilungen des Coppernicus Vereins 
für Wissenschaft und Kunst” 1921, H. 29, s. 1–26.

7 Codex Dipolmaticus Warmiensis…, Bd. 2, hrsg, v. C.P. Woelky, J.M. Saage, Mainz 1864, 
Nr. 49, s. 54 i n.; F. Buchholz, Braunsberg im Wandel der Jahrhunderte, Braunsberg 1934, s. 18.

8 P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. 4, Danzig 1918, Nr. 80, s. 36: „So welle wir ouch, 
wy is di ratlute… uf der stat fryheit gemachit habin gemeynlich zu der stat nuczce uf akkir, garten 
unde wysyn, das sal veste und stete blybin”.

9 Urkundenbuch des Bistums Culm, Bd. 1, hrsg. v. C.P. Woelky, Danzig 1885, s. 109, 117; 
Preuβisches Urkundenbuch…, Bd. 1, 2, s. 566, 573; P. Simson, Geschichte der Stadt…, Nr. 81, 82.
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wolę rajców: ist der Rad eyn worden, wir ratmane10. Podkreślić należy jednak, 
że polityczna forma gminy reprezentowana w przestrzeni publicznej wykazu-
je w skali Prus znaczące zróżnicowanie wynikające głównie z wielkości miasta 
i chronologii. W II połowie XIV i na początku XV wieku w Chełmnie i Starym 
Mieście Królewcu przy publikacji wilkierzy nadal pojawiała się formuła wska-
zująca na udział gminy w stanowieniu prawa11. W podlegającym władzy biskupa 
warmińskiego Braniewie do końca XIV wieku w formułach kancelaryjnych sto-
sowano zarówno odwołania do udziału wspólnoty obywateli w stanowieniu pra-
wa i zarządzaniu miastem, jak i do władzy rady nad gminą12, przy czym ta druga 
koncepcja gminy w coraz większym stopniu jest reprezentowana w źródłach od 
początku XV wieku13. 

Władczą pozycję rady wobec gminy miejskiej prezentowały także rytuały 
odbywane w przestrzeni publicznej. Znane z pierwszej połowy XV wieku z El-
bląga, Gdańska i Chełmna ceremoniały wyboru rajców i wprowadzania na urząd 
nowej rady nie przywidywały aktywnego udziału zgromadzenia obywateli, któ-
rego rola ograniczała się jedynie do wysłuchania i przyjęcia do wiadomości decy-
zji kolegium radzieckiego14. Zgodnie z elbląskim statutem o wyborze rady z 1441 
roku burmistrz z podcienia ratuszowego ogłaszał imiona i nazwiska członków 
nowej rady słowami: Wir bitten euch zu hören… so habin wir gekorn noch alder 
gewohnheyt eynen burgermeyster und rathmann, dy willen wir euch nennen15. 

10 P. Simson, Geschichte der Stadt…, Nr. 95; A. Semrau, Die mittelalterlichen Willküren der 
Altstadt und Neustadt Elbing, „Mitteilungen des Coppernicus Vereins für Wissenschaft und 
Kunst” 1926, H. 34, s. 42, 43, 46, 48, 49; Scriptores rerum Prussicarum, hrsg. v. Th. Hirsch, 
M. Toeppen, E. Strehlke, Bd. 4, Leipzig 1870, s. 336.

11 W. Franz, Königsberger Willküren, Königsberg 1928, s. 31: „mit dem Rath und mit der 
gemeine diesser altenstadt Könnigsbergk”; A. Semrau, Die Willkür der Stadt Kulm von etwa 1400, 
„Mitteilungen des Coppernicus Vereins für Wissenschaft und Kunst” 1927, H. 35, s. 36: „Dis sind 
dy willekore der burgere in dem Colmen”.

12 Codex Diplomaticus Warmiensis…, Bd. 2, Nr. 420 (1368 r.) wilkierz stanowiony „mit guter 
eyntracht und mit willen des gemeynen ratis”; tamże, Bd. 3, hrsg. v. C.P. Woelky, J.M. Saage, 
Mainz 1874, Nr. 154 (1383 r.), decyzja o powiększeniu patrymonium podjęta została przez „Rat 
zu Brunsberger enes mit rate und mit willen unsirs hernn byschofs und der ganczen gemeynen”.

13 Codex Diplomaticus Warmiensis…, Bd. 3, Nr. 268, 357, 419, 458.
14 Scriptores rerum Prussicarum…, s. 334 i n.; F. Schultz, Die Stadt Kulm im Mittelalter, 

Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 1888, H. 23, s. 30 i n.; por. D.W. Poeck, 
Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung in Europa (12.–18. Jahrhundert), 
Köln–Weimar–Wien 2003, s. 253.

15 M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im 
Mittelalter, H. 1–3, Danzig 1871–1873, s. 177, 188.
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Obraz gminy miejskiej podporządkowanej radzie miejskiej pojawia się również 
w treści przysięgi opracowanej przez radę Starego Miasta Królewca w 1449 roku 
dla starszych cechów i osób przyjmowanych do prawa miejskiego. Nowa rota 
przysięgi zawierała jedynie zapis o posłuszeństwie wobec rady miejskiej, pomi-
jała zaś zobowiązania mieszczan wobec władcy kraju16. W kontekście manifesta-
cji władczej pozycji rady należy traktować dążenia do społecznego wyróżnienia 
osoby burmistrza. Za ich świadectwo można uznać między innymi zarządzenie 
rady Starego Miasta Torunia z 1446 roku zobowiązujące starszych cechów do 
udziału w pogrzebie burmistrza oraz przywilej króla Kazimierza Jagiellończyka 
dla Gdańska z 1457 roku zezwalający burmistrzom na noszenie złotych ozdób17. 
Szczególnie silnie oddziaływały na społeczeństwo różne formy reprezentacji 
rady miejskiej w kościołach miejskich. Nasilenie starań rajców o zaznaczenie 
ich obecności w świątyniach i władzy nad kościołem parafialnym w formie stall 
radzieckich, kaplic rady i prawa do bezpłatnego pochówku silniej zaznacza się 
w dużych miastach pruskich od końca XIV wieku18. Z narastającą arystokraty-
zacją grup rządzących w społeczności komunalnej wiązała się formalno-prawna 
petryfikacja tytulatury członków rady dokonana przez władze Torunia w 1468 
i 1475 roku19.

Można przypuszczać, że rzeczywiste uwarunkowania prawno-ustrojowe 
określonego miasta były tylko jednym z czynników wpływających na rozpo-
wszechniany za pośrednictwem tekstów, obrazów i rytuałów obraz gminy miej-
skiej. Nie ulega wątpliwości, że formy reprezentacji władzy komunalnej i miasta 
służyły kształtowaniu tożsamości grupowej oraz kreowaniu określonych po-
staw politycznych i z tego względu ulegały znacznym zmianom w zależności 
od warunków społeczno-politycznych. Tego typu uwarunkowania wpłynęły nie-
wątpliwie na obraz społeczeństwa dużych miast pruskich prezentowany w usta-
wodawstwie miejskim. Publicznie odczytywane każdego roku po wyborze rady 

16 R. Czaja, Miasta pruskie…, s. 213.
17 Thorner Denkwürdigkeiten von 1345–1547, hrsg. v. A. Voigt, Thorn 1904 (Mitteilungen des 

Coppernicus Vereins für Wissenschaft und Kunst, 13), s. 67; P. Simson, Geschichte der Stadt…, 
Bd. 4, Nr. 142.

18 R. Czaja, Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu, Toruń 2008, s. 100 
i n.; D. Poeck, Rituale der Ratswahl…, s. 238 i n. 

19 Thorner Denkwürdigkeiten…, s. 109, 117.
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wilkierze miejskie pełniły również ważną rolę w postrzeganiu własnego miasta 
i tworzeniu komunalnej tożsamości20.

Dla reprezentacji komuny szczególne znaczenie miał wyrażany w statutach 
miejskich porządek społeczny. Analiza średniowiecznych wilkierzy miast pru-
skich stanowionych do połowy XV wieku wskazuje, że zróżnicowanie społeczeń-
stwa miejskiego nie znalazło w nich większego odzwierciedlenia. W najstarszych 
toruńskich, chełmińskich i gdańskich statutach dotyczących organizacji wesel 
nie pojawia się związek między wystawnością uroczystości rodzinnych a statu-
sem społecznym mieszczan21. Znamienny jest fakt, że wydane przez wielkiego 
mistrza w 1445 roku porządki krajowe przeciw luksusowi, w których dopuszczal-
ną liczbę gości na uczcie weselnej uzależniono od pozycji społecznej, nie zostały 
włączone do zredagowanego około połowy XV wieku zbioru wilkierzy Główne-
go Miasta Gdańska. Znalazło się w nim jedynie ograniczenie wystawności sukni 
panny młodej w zależności od wysokości wiana22. Zbiory wilkierzy redagowane 
w miastach pruskich w okresie krzyżackim nie zawierają także przepisów re-
glamentujących noszenie odzieży przez różne grupy społeczne. Można jedynie 
wskazać na pojedyncze zarządzenia rad miejskich ograniczające wystawność 
ubrań w odniesieniu do całej społeczności miejskiej, bez uwzględniania społecz-
nej stratyfikacji23. Dopiero przy końcu XV wieku zaznacza się w ustawodaw-
stwie miast pruskich silniejsza tendencja do uzależniania ubioru oraz wystawno-
ści uroczystości rodzinnych od pozycji społecznej. Na tle innych regionów strefy 

20 Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. v. M. Toe-
ppen, Bd. 1, Leipzig 1874, s. 66, 67; O. Günther, Danziger Hochzeits- und Kleiderordnung, „Zeit-
schrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 42, 1900, s. 225; G. Michels, Die Ordnung als 
Spiegel der Stadt, w: Das Preußenland als Forschungsaufgabe. Eine europäische Region in ihren 
geschichtlichen Bezügen. Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag, Lüneburg 2000, s. 370; 
K. Neitmann, Die Publikation von Staatsverträgern und Landesordnungen im Deutschordensland 
Preußen, w: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renais-
sance, hrsg. v. H.-D. Heimann, I. Hlaváček, Paderborn 1998, s. 119 i n.

21 G. Bender, Die ältesten Willküren der Neustadt Thorn (c. vom Jahre 1300), „Zeitschrift des 
Westpreussischen Geschichtsvereins” 7, 1882, s. 111; A. Semrau, Die Willkür der Stadt Kulm…, 
s. 36; A. Semrau, Die mittelalterlichen Willküren…, s. 42; W. Franz, Königsberger Willküren…, 
s. 22–65.

22 P. Simson, Geschichte der Danziger Willkür, Danzig 1904 (Quellen und Darstellungen zur 
Geschichte Westpreussens, 30), s. 59; O. Günther, Zwei unbekannte altpreussische Willküren. Ein 
Danziger Willkür aus der Ordenszeit, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 48, 
1905, s. 10–25. 

23 B. Quassowski, Obrigkeitliche Wohlfahrtspflege in den Hansestädten des Deutschordens-
landes (Braunsberg, Elbing, Königsberg, Kulm und Thorn) bis 1525, T. 3, „Zeitschrift des West-
preussischen Geschichtsvereins”, 61, 1921, s. 128. 
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bałtyckiej wyraźnie widoczne jest jednak opóźnienie miast pruskich w zakre-
sie reglamentacji przez ustawodawstwo antyzbytkowe podziałów społecznych. 
W miastach wendyjskich i inflanckich już w drugiej połowie XIV wieku wilkie-
rze uzależniały wystawność uroczystości rodzinnych i ubioru od zamożności24. 
Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego dopiero na przełomie XV/XVI wieku 
na miejsce egalitarnego modelu gminy prezentowanego w wilkierzach miejskich 
do połowy XV wieku pojawia się zróżnicowany obraz społeczeństwa, należało-
by uwzględnić sytuację polityczną w państwie zakonnym w pierwszej połowie 
XV wieku. Być może grupy rządzące wielkich miast pruskich w okresie rywa-
lizacji politycznej z zakonem krzyżackim starały się reprezentować egalitarny 
obraz społeczeństwa, aby w ten sposób uzyskać pełniejsze poparcie i legitymi-
zację swojej pozycji wobec władcy terytorialnego. Z tego też względu dążono do 
manifestowania w ustawodawstwie idei konstytuujących gminę, bezpieczeństwa, 
pokoju i zgody, a nie partykularnych interesów poszczególnych grup lub procesu 
zamykania się warstwy kierowniczej. 

Dążenie rady miejskiej do legitymizacji działań politycznych poprzez kre-
owanie obrazu egalitarnej gminy, której istotą jest udział obywateli w rządach 
można także dostrzec w niezwykłym zachowaniu gdańskiej delegacji na zjeź-
dzie stanowym w Malborku 12 maja 1438 roku. Głównym tematem dyskutowa-
nym przez wielkiego mistrza i miasta na tym spotkaniu była ratyfikacja traktatu 
Hanzy z Anglią, przeciw czemu występowała rada Głównego Miasta Gdańska. 
W celu przekonania władz zakonnych i delegatów pozostałych miast rajcy gdań-
scy, oprócz argumentów merytorycznych, wykorzystali także argument medial-
ny. Wbrew stosowanej praktyce, zgodnie z którą delegatów na zjazdy wybierano 
tylko z kręgu rady25, włączyli oni do swojej delegacji także etczlichen von den 
scheppen, burgeren und gemeyne26. W ten sposób, prezentując „Civium unitas” 
gdańskiej gminy uzyskiwali dodatkową legitymizację stanowiska politycznego, 
które zresztą przeważyło, gdyż zjazd opowiedział się przeciw ratyfikacji traktatu.

W XV i w początkach XVI wieku także grupy rządzące innych miast 
pruskich starały się prezentować w czasach wojen i wewnętrznych niepokojów 

24 Szerzej na ten temat zob. R. Czaja, Społeczeństwo miast pruskich w średniowieczu w świetle 
źródeł normatywnych, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Sam-
sonowiczowi, red. A. Bartoszewicz i in., Warszawa 2010, s. 234–241.

25 Charakterystyka delegatów rady na zjazdy stanowe zob. R. Skowrońska-Kamińska, Posło-
wie wielkich miast pruskich w latach 1411–1454, Malbork 2007, s. 35 i n.

26 Acten der Ständetage…, Bd. 2, hrsg. v. M. Toeppen, Leipzig 1880, s. 60.
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komunalną jedność i udział obywateli w rządach. Po wkroczeniu wojsk polskich 
do ziemi chełmińskiej w 1414 roku oraz po wybuchu wojny trzynastoletniej 
w 1454 roku rada Starego Miasta Torunia powołała 12-osobowe kolegium, które 
miało wspierać radą władze miejskie27. Także w czasie rewolty przeciw radzie 
w 1523 roku podjęto decyzję, iż w „trudnych sprawach” rajcom powinni doradzać 
zaprzysiężeni reprezentanci pospólstwa28. W kontekście rozważań nad reprezen-
tacją gminy warto podkreślić, że w rotach przysiąg, które składali mianowani 
doradcy, podkreślono ich służbę dla korzyści i pożytku całego miasta29.

W pierwszej połowie XV wieku w niektórych rozporządzeniach rady Stare-
go Miasta Torunia zaznaczono udział „starszych” w podejmowanych decyzjach. 
Stosowana w tych wypadkach formuła rath mit den eltesten Herren nie wynikała 
z pewnością z demokratyzacji ustroju i przełamania monopolu radzieckiej oli-
garchii na rządy w mieście30. Należy ją rozumieć przede wszystkim jako element 
reprezentacji określonego obrazu komuny. Szczególnie interesująca jest pojawia-
jąca się od połowy XV wieku tendencja do wyliczania grup i organów administra-
cyjno-sądowych tworzących gminę miejską: borgermeister, ratmanne, scheppen, 
gewerke und gemeine, der raht und elteste herren mit richter, Schoeppen, Kau-
fleuten und geschwornen der wercke, burgermeister, rathmanne, scheppen, ko-
ufmanne, ampte, und gemeyne, aus dem schluss des rates, gerichte, kaufleute und 
anderen zechen31. Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne opisy działającej 

27 Thorner Denkwürdigkeiten…, s. 47, 74; E. Cieślak, Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu 
oraz w niektórych miastach hanzeatyckich w XV w., Gdańsk 1960, s. 175.

28 M. Toeppen, Die älteste Thorner Stadtchronik, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschi-
chtsvereins”, 42, 1900, s. 152: „das alle III aus den selbigen XXIII sollen beystitzen neben den 
Roth disser königlichen Stadt nicht theglich sunder yn schweren hendeln”; J. Buława, Walki spo-
łeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku, Toruń 1971, s. 43.

29 Thorner Denkwürdigkeiten…, s. 47, 75: „Ich schwere, dass ich in diesem geschick und Krie-
ge getreulich helfen und rahten will zu dieser Stadt Frommen, so war als mir Gott helfe un die He-
ligen”; „der Stadt Ehre und Frommen zu bewahren”. Użyty w obu rotach termin Frommen należy 
w tym wypadku rozumieć jako korzyść, pożytek, zysk (Vorteil, Nutzen, Gewinn) zob. Deutsches 
Rechtswöerterbuch, http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term
=frommen&firstterm=frommen (dostęp 10.11.2015).

30 Tamże, s. 51 (1417 r.), s. 55 (1424 r.) s. 63, 64 (1443 r.), s. 65 (1444 r.), s. 77 (1454 r.), s. 93, 94, 
96 (1461 r.), s. 103 (1464 r.), s. 107 (1466 r.), s. 108, 109 (1467 r.), s. 109, 110 (1469 r.).

31 Acten der Ständetage…, Bd. 4, hrsg. v. M. Toeppen, Leipzig 1884, s. 488; Thorner Denkwür-
digkeiten…, s. 103, 184, 185; Scriptores rerum Prussicarum…, s. 488. Po wybuchu wojny trzyna-
stoletniej grupy rządzące wielkich miast pruskich w celu uzyskania poparcia dla podejmowanych 
działań starały się informować pospólstwo o przebiegu wojny i decyzjach zjazdów stanowych, 
zob. E. Cieślak, Walki ustrojowe…, s. 149.
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wspólnoty miejskiej akcentują także jej liczebną siłę, a niekiedy nawet komplet-
ność: die burger sind gemeinlich in merklicher zahl auf dem rathause versammlet 
gewesen (Elbląg około 1454 r.), In diesem Jahr kam die gancze Gemeine, nachbar 
bey nachbar aus der Neustadt auf das altstädtische Rathaus (Toruń 1454 r.)32. 

Podobne wyliczenie organów komunalnych i grup społecznych można od-
naleźć w kronice napisanej przez sekretarza rady Johanna Lindaua. W opisie po-
jednania kończącego powstanie przeciw radzie, tzw. rebelię Koggego, znajduje 
się informacja o zebraniu mieszczan, w czasie którego podjęto decyzję o ustano-
wieniu nowej rady: es geschee mit eintracht, willen und rate des ersamen rates, 
der scheppen, koufleutte, wercke und der ganczen gemein33. Jako najważniejsze 
wartości, które legły o podstaw pojednania, kronikarz wymienia jedność i pokój 
oraz pomyślność, dobro i honor miasta34. Zawarcie ugody zakończyła przysięga 
złożona przez wszystkich uczestników zebrania, którą Julia Możdżeń słusznie 
określa jako „akt ponownego zawiązywania wspólnoty wszystkich mieszkań-
ców”35. W relacji Johanna Lindaua można odnaleźć elementy, które w późnośre-
dniowiecznych wyobrażeniach i pisarstwie politycznym stanowiły o istocie ko-
muny miejskiej: jedność, dobro wspólne, współdziałanie przedstawicieli różnych 
organów komunalnych i profesji oraz pokój i przysięgę36. 

Sumując prezentowane uwagi należy przede wszystkim wskazać na fakt, 
że reprezentacja organizacji politycznej nie była prostą wypadkową rzeczywi-
stych stosunków prawno-ustrojowych. Do początku XIV wieku miasto przedsta-
wiało się jako wspólnota obywateli, działająca bezpośrednio in corpore oraz za 
pośrednictwem swoich organów administracyjnych i sądowych. Wykształcenie 

32 Acten der Ständetage IV, Nr. 202, s. 326; Thorner Denkwürdigkeiten…, s. 75.
33 Johann Lindaus Geschichte des dreizehnjährigen Krieges, hrsg. v. Th. Hirsch, w: Scriptores 

rerum Prussicarum…, s. 533, także s. 536: „herrn burgirmeister, rathmanne, scheppen, kowf-
mann, ampte unde alle gantze gemein”.

34 Tamże, s. 532, 533: „uff das man wider zcu eintracht und fride alumbe queme, und disser stat 
nucz, ere und gedeien…”

35 J. Możdżeń, Przedstawianie świata przez dziejopisarzy gdańskich na przełomie XV i XVI 
wieku, Toruń 2014 (msp. dysertacji), s. 46 i n.; Johann Lindaus Geschichte.., s. 533, 536: „disser 
selbe rat also gekoren mit sampt den scheppen, kouffleuten, wercken und der ganczen gemein 
haben sich also geeiniget und bey schweren grossen eiden zcusammenen geschworen einer mit des 
andern beste umzzcugehende, und disser stat nucz, ere und gedeien zcu suchende”.

36 Wie men wol eyn statt regyrn sol. Didaktische Literatur und berufliche Schreiben des Jo-
hann von Soest, gen. Steinwert, hg. v. H.-D. Heimann, Soest 1986, s. 12, 16, 23 i n.; R. Czaja, Śre-
dniowieczne miasto jako europejskie miejsce pamięci, w: Fundamenty średniowiecznej Europy, 
red. Ż. Sztyls i in., Pelplin 2013, s. 35 i n.
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się w dużych miastach pruskich ustroju radzieckiego sprawiło, że także w re-
prezentacji miasta zaczęto artykułować władztwo rady nad komuną. Na uwagę 
zasługuje jednak fakt, iż mimo monopolizacji władzy w mieście przez oligarchię 
kupiecką, wbrew realiom ustrojowym, miasto także w XV wieku przedstawiało 
się jako wspólnota, której obywatele uczestniczą w stanowieniu prawa i podej-
mowaniu decyzji w interesie dobra wspólnego. Taką formę władzy prezentowano 
szczególnie w momentach narastającego zagrożenia zewnętrznego oraz w czasie 
konfliktów wewnętrznych. W odróżnieniu jednak od jednolitej wspólnoty com-
mune civitatis lub dy bürger algemeyne pojawiającej się w źródłach z XIII i I po-
łowy XIV wieku, komuna późnośredniowieczna prezentuje się jako społeczność 
zróżnicowana, tworzona przez różne grupy zawodowe (kupców, rzemieślników) 
i działająca za pośrednictwem różnych organów, jak rada, ława oraz cechy.
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StreSzczenie

Celem artykułu jest analiza przedstawiania przez wielkie miasta pruskie własnej orga-
nizacji politycznej, w szczególności zaś formy sprawowania władzy. Autor podejmuje 
próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu konstruowany obraz własny uwzględ-
niał udział wspólnoty obywateli w rządzeniu miastem i kreowaniu organów władzy, 
a w jakim przedstawiano miasto jako wspólnotę podlegającą władztwu rady. Podsta-
wą wniosków są źródła pisane. Autor wykazuje, że do początku XIV wieku miasto re-
prezentowało się jako wspólnota obywateli, działająca bezpośrednio in corpore oraz za 
pośrednictwem swoich organów administracyjnych i sądowych. Wykształcenie się na 
przełomie XIII/XIV wieku w dużych miastach pruskich ustroju radzieckiego sprawiło, 
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że także w reprezentacji miasta zaczęto artykułować władztwo rady nad komuną. Mimo 
monopolizacji władzy w mieście przez oligarchię kupiecką, wbrew realiom ustrojowym, 
miasto przedstawiało się jako wspólnota, której obywatele uczestniczą w stanowieniu 
prawa i podejmowaniu decyzji w interesie dobra wspólnego. Taki model władzy komu-
nalnej eksponowano szczególnie w czasach zagrożenia zewnętrznego oraz konfliktów 
wewnętrznych. W odróżnieniu jednak od jednolitej wspólnoty commune civitatis lub 
dy bürger algemeyne pojawiającej się w źródłach z XIII i I połowy XIV wieku, komu-
na późnośredniowieczna prezentuje się jako społeczność zróżnicowana, tworzona przez 
różne grupy zawodowe (kupców, rzemieślników) i działająca za pośrednictwem różnych 
organów: rady, ławy sądowej, cechów.

the control of the council and the diStrict community  
in the repreSentation of the big pruSSian townS in the middle ageS

abStract

The purpose of the article has been to analyse the way the big Prussian towns present-
ed their own political organisation and especially the form they exercised their power. 
The author attempts to answer the question to which extent the presented image took into 
consideration the contribution of the citizens’ community in the control over the town 
and in the creation of the governing bodies, and to which extent the town was presented 
as a community under the control of the Council. The basis for the conclusions were writ-
ten sources. The author has proved that until the beginning of the 16th century the town 
was represented as a community of its citizens, acting directly in corpore and through its 
administrative and judicial bodies. The fact that at the turn of the 13th and 14th centuries 
the regime in big Prussian towns became soviet in its character caused that also in the 
representation of the town the control of the council over the commune was started to be 
emphasised. In spite of the monopolising of power by the merchant oligarchy and in spite 
of the regime reality the town was presented as a community whose citizens participated 
in making laws and decisions in the interests of the common good. That was the model 
of communal power that was especially emphasised in times of internal conflict and ex-
ternal threats. Yet, unlike the homogenous community of commune civitatis or dy bürger 
algemeyne that appeared in the sources from the 13th century and the first half of 14th 
century the late Middle Ages commune seems to have been a diversified community cre-
ated by various professional groups (merchants, artisans) and it acted through different 
bodies: a council, courts of law, guilds. 
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Bartnictwo i wyrastające z niego pszczelarstwo (pasiecznictwo) dostarczało mio-
du i wosku. Pierwszy produkt zastępował cukier i służył do wyrobu ciast, miodu 
pitnego (napoju alkoholowego), dosładzania wina krajowego, drugi zaś wykorzy-
stywano do produkcji świec niezbędnych jako źródło światła, potrzebnych w li-
turgii, a także przy wyrobie pieczęci czy w odlewnictwie1. 

W okresie przedkrzyżackim Prusowie zajmowali się bartnictwem na dużą 
skalę. W opisie kraju Estów (= Prusów) Wulfstana z końca IX wieku zaznaczo-
no, że kraj ten obfituje w miód, a miód pitny jest napojem ubogich i niewolni-
ków2. Nazwę jednej z ziem plemiennych Prusów – Barcji – językoznawcy wią-
żą się z barciami i bartnikami3. Także na Pomorzu Gdańskim produkcja miodu 

1 F. Mager, Der Wald in Altpreußen als Wirtschaftsraum, Köln 1960, s. 298–299; E. Dom-
browski, Die mittelalterliche Bienenwirtschaft im Ermlande, „Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands”, 9, 1887, s. 93; M. Dembińska, Konsumpcja żywnościowa w Polsce 
średniowiecznej, Wrocław 1963, s. 138–142.

2 Zob. Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, wyd. G. Labuda, War-
szawa 1961, s. 86–87.

3 G. Gerullis, Die altpreußischen Ortsnamen, Berlin–Leipzig 1922, s. 17.
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w barciach już w XIII wieku była bardzo rozpowszechniona, na co wskazuje 
częste występowanie świadczeń w miodzie, które książę nadawał instytucjom 
kościelnym i osobom prywatnym. Ponadto trzymano także już wówczas pszczo-
ły w przydomowych pasiekach4.

W państwie krzyżackim Zakon zastrzegał sobie prawo do udzielania zgody 
na działalność bartniczą lub pasieczniczą, czy obie jednocześnie, a także sto-
sowny udział w części miodobrania. Brak jednak o tym wzmianki w przywileju 
chełmińskim (1233, 1251). Natomiast w 1278 roku rycerzom polskim w ziemi 
chełmińskiej pozwolono na dzianie barci w granicach dóbr, swoje pszczoły zaś 
mogli oni frey behalden und czu irem nutcze fugen. Wydanie takiego pozwolenia 
wskazuje, że bartnictwo uważali za swoje regale5. 

Skarbowość krzyżacka była zdecentralizowana. Każdy konwent, którego 
terytorialnym odpowiednikiem było komturstwo, dążył do samowystarczalno-
ści, także żywnościowej. Komturstwo malborskie powstało około 1280 roku po 
przeniesieniu krzyżackiego konwentu z Santyra do nowopowstałego Malborka. 
Obejmowało ono początkowo obszar Wysoczyzny Sztumskiej (północno-za-
chodnia część Pojezierza Iławskiego) i Żuławy Wielkie. Sytuacja zmieniła się po 
przeniesieniu siedziby zwierzchnika zakonu krzyżackiego – wielkiego mistrza 
– z Wenecji do Malborka w 1309 roku. Tutejszy zamek stał się siedzibą domu 
głównego. Po zajęciu przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego obszar komturstwa 
został powiększony o Żuławy Steblewskie (Gdańskie). Zapewniono też osobne 
stałe dochody wielkiemu mistrzowi, który w Prusach był władcą terytorialnym. 
Pochodziły one z corocznych wpłat z kilku okręgów podporządkowanych bezpo-
średnio Malborkowi6. 

Pierwsza wzmianka o rozwoju bartnictwa w komturstwie malborskim po-
chodzi z przywileju dla wsi Koniecwałd, założonej w 1284 roku na terenie lasu 
Drusen, czyli późniejszej Puszczy Sztumskiej czy Boru Sztumskiego. Miesz-
kańcom wsi pozwolono na wypas bydła w lesie, a nawet pozyskiwanie drewna 

4 W. Łęga, Obraz gospodarczy Pomorza Gdańskiego w XII i XIII wieku, Poznań 1949, s. 76–84, 
89–90.

5 Preussisches Urkundenbuch, I, 2, hg. v. A. Seraphim, Königsberg Pr. 1909, 366 (dalej: PUB); 
M. Dygo, Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226–1259), Warsza-
wa 1992, s. 307.

6 A. Sielmann, Die Verwaltung des Haupthauses Marienburg in der Zeit um 1400, „Zeitschrift 
des Westpreussischen Geschichtsvereins” (dalej: ZWG), 61,1921, s. 6–9.
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budowlanego, ale zabroniono wycinania większych drzew, które nadawałyby się 
do dziania barci7. 

Jednak późniejsze źródła z czasów krzyżackich o bartnictwie w Puszczy 
Sztumskiej milczą. Dopiero w lustracji województwa malborskiego z 1565 roku 
wspomniano bartnika zamku malborskiego, pracującego w Puszczy Sztumskiej, 
głównie w rejonie Ryjewa, a także bartnika z zamku sztumskiego, opiekującego 
się barciami w borze graniczącym z zamkiem. Miodobranie dawało odpowiednio 
4 lub 4–5 beczek miodu rocznie8. Nasuwa się przypuszczenie, że wielkości te 
(dwóch bartników, 8–9–10 beczek miodu rocznie) mogą odzwierciedlać stosun-
ki panujące w bartnictwie komturstwa malborskiego, co potwierdzałoby wspo-
mniane wyżej milczenie krzyżackich źródeł na jego temat. Jednak ta ilość miodu 
w żaden sposób nie mogła zaspokoić potrzeb choćby tylko samego konwentu 
malborskiego. 

Hipotetycznych bartników pracujących dla Zakonu w Sztumskim Borze 
można by wiązać z urzędem leśnym w Benowie. W źródłach średniowiecznych 
nazywano tę miejscowość Be(e)nhof(f). Pierwszy człon tej nazwy to słowo bene 
(niem. Biene) czyli pszczoła, a więc w tłumaczeniu na język polski nazwa tej 
miejscowości to Pszczeli Dwór9. Z drugiej strony wśród obowiązków urzędów 
leśnych wymienia się także zaopatrzenie konwentów w wosk i miód10. Podkreślić 
jednak trzeba, że z inwentarzy tego urzędu nie wynika, aby pełnił on szczególnie 
ważną rolę w tym zakresie, gdyż wzmiankowano w nich tylko po 1–3 beczki 
miodu11. 

Miód można było też pozyskać przez zakładanie pasiek w krzyżackich 
dworach czy też we wsiach lub terenach podmiejskich, ale za zgodą Zakonu 
i przy zapewnieniu mu udziału w miodobraniu, który wynosił zwykle połowę 

7 PUB, I, 2, 446; A. Semrau, Die Orte und Fluren in ehemeligen Vogtei Stuhm und Waldamt 
Bönhof, „Mitteilungen des Coppernicus Vereins” (dalej: MCV), 28, 1936, s. 80.

8 Lustracja województwa malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 
1961, s. 60, 105; A. Semrau, Die Orte und Fluren…, s. 19. Przyjmuję za F. Magerem (Der Wald…, 
Bd. I, s. 301), że chodzi o starochełmińską miarę objętości (beczka = 135,3 litra).

9 H. Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego, Gdańsk 1980, s. 37; A. Semrau, Die Orte und 
Fluren…, s. 43.

10 J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preussen (1382–1454), Wei-
mar–Wien 1993, s. 143.

11 Das Marienburger Ämterbuch, hg. v. W. Ziesemer, Danzig 1916 (dalej: MÄB), s. 60, 61, 62, 
63. Wosk z 2–3 beczek miał należeć do kościoła w Santyrze, który został konsekrowany w 1399 r.; 
A. Semrau, Die Orte und Fluren…, s. 18, 205.
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pozyskanego miodu (zapewne obie strony, a więc również Zakon, ponosiły też po 
połowie związane z tym koszty). Tymczasem w 1343 roku Zakon zgodził się, aby 
mieszkańcy Wielkich Żuław mogli hodować pszczoły bez jego udziału, chyba 
że ci dobrowolnie się na to zgodzą12. Chociaż nie dysponujemy żadnymi danymi 
na temat rozwoju wielkożuławskiego pszczelarstwa w średniowieczu, to jednak 
jasne jest, że decyzja ta zmniejszała możliwości pozyskiwaniu miodu przez kon-
went malborski na terenie komturstwa. 

Informacje o rozwoju malborskiego pasiecznictwa przynoszą przede 
wszystkim inwentarze urzędów działających bezpośrednio w domu głównym, 
jak też urzędów terytorialnych13. Sporządzano je z reguły przy powoływaniu na 
stanowisko nowej osoby, nie zaś w jakimś stałym cyklu, np. rocznym. Niestety, 
nie były one redagowane według stałych zasad, tak że nie można mieć pewności, 
czy jakieś mobilia należące do urzędu nie zostały pominięte. 

Wśród niższych urzędników zamku malborskiego ule odnotowano tylko 
w inwentarzach szpitalnika i mistrza ogrodniczego. Szpitalnik posiadał je w oko-
licznych wsiach (uf dem lande) i zapewne dysponował z tego tytułu połową przy-
chodu (czu syme teyle). Liczba była zmienna. W 1404 roku było to 71 uli (be-
nestocke), w 1401 – 60 uli. W tymże roku na zarządzanym przez niego folwarczku 
Dorrenfelde (na południe od Malborka) znajdowało się 20 uli. W późniejszych 
inwentarzach (1418 r., 1420 r.) pszczół już nie wzmiankowano. W inwentarzach 
odnotowywano także niewielkie ilości miodu (1401 r. – beczka, 1404 r. – 2 becz-
ki, 1406 r. – 1,5 beczki) pochodzące zapewne z własnej hodowli14.

W 1417 roku do mistrza ogrodniczego należało 31 kłód, a w 1418 – 40 kłód, 
die haben dy lute umbe die helffte. W 1430 roku 13 pni trzymał za połowę docho-
du niejaki Cziske czu Czesmesdorf (Nowa Wieś Malborska). Natomiast w inwen-
tarzach tego urzędu nie odnotowano żadnych zapasów miodu. Ponieważ mistrz 
ogrodniczy zarządzał także podzamkowym ogrodem i sadem, można przypusz-
czać, że także tu znajdowała się niewielka pasieka własna15.

12 PUB, III, 2, hrsg. v. H. Koeppen, Marburg 1958, 621, s. 509: „Von sunderlichen gnaden 
vorleyen wir och den vorgenanten eynwonern des grosen Werders, das się alle und itzlicher in be-
sunder, der do will, behnen uff seynem gutte haben magk und sull frey [seyn] zcu seynem nutcze 
ane gemeynschaft unser bruder, eß sey dan, das er mit gutem willen mit inen an den vorgenanten 
behnen gemeynschaft haben welde”.

13 Opublikowane w MÄB.
14 Tamże, s. 117, 118, 119. O położeniu Dorrenfelde zob. A. Semrau, Die Orte und Fluren…, 

s. 53–54.
15 Tamże, s. 148, 149, 150.



45Miód w gospodarce komturstwa malborskiego

Niewielkie ilości miodu (po 2 achtle w 1447 i 1448 r.) zanotowano w inwen-
tarzach infirmerii zamkowej, w której przebywali chorzy Krzyżacy16. Nie wiado-
mo jednak, z jakiego źródła ten miód pochodził.

Inwentarze potwierdzają także hodowlę pszczół w wójtostwie sztumskim, 
zarówno w dworze Lasy (1440 r. – 9 uli, 1446 r. – 18 uli), w wójtowskim sa-
dzie (16 uli w 1446 r.), Santyrze (11 uli w 1446 r.), jak też we wsiach, wspól-
nie z chłopami (młyn Pierzchowice, Kołoząb, Gościszewo, 1437 r., 1440 r.)17. 
Ule wzmiankowane były także w siedmiu inwentarzach prokuratorstwa między-
łęskiego (między 1403 a 1427 r.)18, a także dwóch ostatnich inwentarzach prokura-
torstwa mątowskiego (lata 1442, 1447). Brak jest wzmianek o pszczołach i ulach 
w inwentarzach prokuratorstwa lasowickiego, urzędu rybickiego w Szkarpawie, 
a przede wszystkim wójtostwa leskiego i grabińskiego. Notowano w nich nato-
miast zapasy miodu czy też miodu pitnego19, w związku z czym można przyjąć, 
że również w dworach tych okręgów hodowano pszczoły, których nie uwzględ-
niono w inwentarzach. 

Ponieważ produkcja miodu na terenie komturstwa musiała być zbyt mała 
w stosunku do potrzeb, dostarczano go do domu głównego z innych okręgów 
administracyjnych państwa krzyżackiego. W początkach lat 90. XIV wieku sto-
łeczne komturstwo malborskie otrzymywało miód z komturstwa tucholskiego 
(40 beczek) i człuchowskiego (18 beczek)20. W księdze czynszów komturstwa 
tucholskiego znajduje się wykaz wsi oddających corocznie czynsz miodny (ho-
nigczins). Były to: Cekcyn – 22 wiadra, Bysław – 18 wiader, Karsin – 14 wiader 
i 1 firtel, Wiele – 17 wiader bez 1,5 firtla (oraz 1/2 grzywny), Lubow – 12 wia-
der i 5,5 firtla ( oraz 11 skojców), Czersk – 29 wiader i 1 firtel (oraz 1 grzywnę 

16 Tamże, s. 153, 154.
17 Tamże, s. 18, 19, 21, 23, 24. We wcześniejszych inwentarzach wójtostwa wzmiankowano 

tylko zapasy miodu (1381 r. – 3 beczki, 1386 – 6 beczek, 1389 – 3 beczki, 1391 – 5 beczek, 1395 
– 2,5 beczki, 1404 – 3 beczki, 1419 – 2 beczki i 3 fyrteil (...) von eyner tonnen w kuchni, 1422 – 
2 beczki.

18 Tamże, s. 64, 65, 66, 67, 68. W inwentarzach z lat 1441, 1442, 1445 i 1447  uli nie wymie-
niono.

19 Grabiny: lata 1408, 1409 (wyjątkowo 5 beczek miodu), 1410, 1411, 1414, 1417, 1418, 1425, 
1427, 1437, 1440; tamże, s. 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37–38. Laski: lata 1413, 1415, 1431, 1444; tam-
że, s. 45–46, 49, 51. Szkarpawa: 1387 r.; tamże, s. 54. Lasowice: 1387; tamże, s. 83

20 Das Zinsbuch des Hauses Marienburg, hrsg. v. W. Ziesemer, Marienburg 1910, s. 35 (dalej: 
ZHM).
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i 2 skojce), Studzienice – 3 wiadra, Stobno – 1 wiadro21. Brusy powinny odda-
wać 19 wiader i 6,5 firtla (oraz 13 skojców), chociaż ich mieszkańcy byli długo 
przekonani, że nie muszą dawać 1,5 wiadra. Ostatecznie w 1400 roku zgodzono 
się za wiedzą wielkiego mistrza na darowanie Brusom 2,5 firtla, ustalając wyso-
kość czynszu na 20 wiader rocznie22. Brak jest analogicznego wykazu w źródłach 
skarbowych komturstwa człuchowskiego. Być może przejściowo pewna ilość 
miodu sprowadzana była do Malborka z prokuratorstwa bytowskiego, gdyż w in-
wentarzu z 1384 roku odnotowano 29,5 wiadra miodu von der heyde, den ouch 
der meister nympt23. 

Trzeba mieć na uwadze, że wysokość miodobrania podlegała dużym wa-
haniom. Przy szacowaniu wpływów w miodzie w latach 1437–1438 kilka okrę-
gów administracyjnych, komturstwo tucholskie i człuchowskie uchyliły się od 
podania dokładnych danych, zaznaczając, że każdego roku ulegają one zmianie24. 
W niedatowanym wykazie czynszowym dla komturstwa człuchowskiego, za-
pewne z lat 40. XV wieku zanotowano wpływ 34 beczek miodu, z czego 16 be-
czek odesłano do Malborka, ale również zaznaczono, że ilość miodu każdego 
roku się zmienia25. Komtur człuchowski informował wielkiego mistrza 8 X 1453 
roku, że w tym roku w jego okręgu miodobranie nie udało się, i w związku z tym 
nie będzie mógł według starego zwyczaju wysłać miodu do Malborka26.

Transport miodu do Malborka pokrywano z kasy wielkiego mistrza, przy 
czym z komturstwa człuchowskiego przywożono nie 18, a 16 beczek27. Na po-
trzeby konwentu domu głównego przekazywano 20 beczek (2 beczki do kuch-
ni i 18 beczek piwnicznemu), na potrzeby zaś wielkiego mistrza 12 beczek 

21 Urkunden der Komturei Tuchel. Handfesten und Zinsbuch, bearb. v. P. Panske, Danzig 
1911, s. 136. Przez firtel rozumiem czwartą część miary, jaką w tym przypadku jest wiadro; por. 
M. Dembińska, Konsumpcja żywnościowa…, s. 173.

22 Urkunden der Komturei Tuchel…, s. 137.
23 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, hg. v. W. Ziesemer, Königsberg 1921, s. 675 

(dalej: GÄB).
24 Das grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414–1438), hg. v. P.G. Thielen, Marburg 

1958, s. 142 (37), 236 (82), 279 (107), 290 (113).
25 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, XX HA, Staatsarchiv Königsberg, Or-

densbriefarchiv,  28953 (dalej: OBA).
26 GAB, s. 325; OBA 12442.
27 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hrsg. v. [E.] Joachim, Königsberg 

Pr. 1896, s. 83, 86, 123, 125, 192, 270, 321, 322, 362, 369, 405, 434, 440, 505, 510–511, 585 (dalej: 
MTB).
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(piwniczny 10 beczek i kuchmistrz 2 beczki). Resztę (24 beczki) przeznacza-
no na sprzedaż. W latach 1395, 1399–1409 sprzedawano z reguły 22 beczki po 
3 grzywny za jedną28.

W księdze dochodów i wydatków konwentu malborskiego w rubryce „nowy 
dług” (Neuschuld) wpisano 9 osób, które zwróciły pieniądze za kupiony miód. 
Większość z nich to mieszczanie malborscy (Markward Wildenberg – 5 be-
czek w 1408 r.; Maciej Schotcze – 2 beczki w 1409 r.; Jakub Pletener – 3 beczki 
w 1404 r. i 1 łaszt, czyli 12 beczek w 1407 r.)29, którzy w drugim dziesięcioleciu 
XV wieku sprawowali już urzędy rajców i ławnika30. Wśród dłużników z Malbor-
ka byli także Henryk Alczenaw (2 beczki w 1405 r.) i Piotr Fischkouffer (w 1405, 
1409, 1410 r. 38 grz., co daje ponad 12 beczek licząc 3 grz. za beczkę)31.

Nabycie tak dużych ilości miodu wskazuje, że był on przeznaczony przede 
wszystkim do produkcji miodu pitnego. W wilkierzu Malborka znalazło się po-
stanowienie, że żaden miodosytnik nie może sycić więcej miodu niż 20 beczek 
rocznie, niezależnie od tego, czy jest mieszczaninem czy też właścicielem budy 
(mniejszej działki) w mieście32. Tak więc prawo do produkcji tego napoju, podob-
nie jak piwa, było związane z posiadaniem nieruchomości. Jednak jego wytwa-
rzaniem zajmowali się zapewne zawodowi miodosytnicy.

Tradycje sycenia miodu były tu z pewnością starsze, skoro najwcześniej-
sza część wilkierza malborskiego (1365) nakazywała brakowanie (ocenę jakości) 
miodu przy znacznej karze 0,5 wiardunka za złamanie tego nakazu33. Na rozwój 

28 ZHM, s. 35; Die Reste des Marienburger Konventsbuches aus den Jahren 1395–1398, hrsg. 
v. A. Sielmann, ZWG, 60, 1920, s. 68; Das Marienburger Konventsbuch der Jahre 1399–1412, 
hrsg. v. W. Ziesemer, s. 29, 60, 83, 114, 141, 160, 173, 189, 215, 234 (dalej: MKB). W komturstwie 
elbląskim do kuchni przekazywano 1/2 beczki, 18 beczek zaś otrzymywał piwniczny czu meth; 
zob. A. Semrau, Der Wirtschaftsplan des Ordenshauses Elbing aus dem Jahre 1386, MCV, 45, 
1937, s. 48, 49. W konwencie gdańskim kuchnia otrzymywał beczkę, a piwniczny 11 beczek, ale 
jeszcze 28 grz. na zakup miodu; GÄB, s. 691–692.

29 MKB, s. 139, 157, 159, 196, 231.
30 W. Długokęcki, Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu, Malbork 2004, s. 59, 218, 

219, 225.
31 MKB, s. 157, 159, 231, 232, 239.
32 J. Voigt, Geschichte Marienburgs, Königsberg Pr. 1824, s. 530: „Item keyn metebruwer sal 

me honigis vorbruwen wen xx tonnen ym jar, her sy burger adir budener, yo von der tonnen xxxvi 
sol”.

33 Tamże, s. 527: „Honyg sal man broken by 0,5 [firdung] buze yo van der tonnen”.
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miodosytnictwa malborskiego wskazują także okazyjne zakupy, robione w mie-
ście przez zamek34. 

Miód był używany również do pieczenia miodowników, czyli ciast zarobio-
nych na miodzie, które zaprawiano korzeniami, szczególnie pieprzem. Najpraw-
dopodobniej miodosytnictwo mogło być łączone z piernikarstwem35. Brak jest 
jednak informacji o malborskich piernikarzach z początków XV wieku. Nato-
miast ciastka te wyrabiano na zamku. W 1399 i 1400 roku malborskiemu mistrzo-
wi piekarskiemu przekazano niewielkie kwoty (po 16 skojców) na zakup miodu 
do pierników, które miano spożyć w czasie podróży, zaś w 1408 roku otrzymał on 
na ten cel aż 4 grz.36 Dopiero w 1442 roku byli wzmiankowani dwaj piernikarze 
(kucheler): Konrad Gentcz i Mikołaj Polan37, którzy zapewne mieszkali w mie-
ście. W każdym razie pewien Niclos Polan wpisany został do malborskiej księgi 
obywatelskiej w 1441 i 1451 roku38.

Jeśli porównamy wielkość miodu przydzieloną piwnicznemu konwentowi 
(18 beczek) z zapasami miodu, które zostały odnotowane w jego inwentarzach, 
to okaże się, że zapasy są z reguły większe. I tak w 1398 roku w piwnicy kon-
wentu były 43 beczki, w 1399 – 22 beczki, w 1403 – 34 beczki (2 I) i 39 beczek 
(6 XII), w 1414 – 40 beczek39. Zapas ponad 18 beczek w 1399 roku (4 beczki) 
i w 1403 roku (16 i 21 beczek) nie pochodził z „kontyngentu tucholsko-człu-
chowskiego”, gdyż nadwyżka ponad „plan” została w tych latach sprzedana40. 
Nie można jednoznacznie wskazać, skąd pochodził dodatkowy miód41. Z kasy 

34 MTB, s. 55 (w 1400 r. kupiono tu 1 łaszt [12 beczek] z okazji pobytu w Malborku żony księcia 
Witolda).

35 Wśród nabywców miodu z Malborka był również Mikołaj Funcke, który w latach 1405–1406 
zapłacił 18 grz. vor honig, tzn. kupił zapewne 6 beczek, MKB, s. 159, 172. W księdze rachunkowej 
wielkiego szafarza królewieckiego tenże Vuncke nazwany został miodosytnikiem albo pierni-
karzem („eyn metebruwer adir eyn kucheler”), zob. Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, 
hrsg. v. C. Sattler, Leipzig 1887, s. 208.

36 MTB, s. 27, 64: „16sc. dem bakmeister honyg zcu koufen zu den pfefferkuchen uf die reise 
[ken Samayten]”; A. Semrau, Die Thorner Pfefferküchler, MCV, 46, 1938, s. 118; M. Dembińska, 
Konsumpcja żywnościowa…, s. 141–142.

37 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), 508, 1328, s. 156, 158.
38 APG, 508, 1787, s. 17, 19.
39 MÄB, s. 93, 94, 95, 96. Mniejsze zapasy odnotowano w latach 1396 (10 beczek?), 1411 

(4 beczki) i 1415 (2 beczki); tamże, s. 92, 95.
40 MKB, s. 29, 114.
41 A. Sielmann (Die Verwaltung des Haupthauses Marienburg..., s. 87) sądzi, że dostawy 

z Tucholi i Człuchowa były wystarczające.
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konwentu wydatki na jego zakup odnotowano jedynie w roku 1411 (4 beczki) 
i 1412 (1 łaszt i 3 beczki, czyli 15 beczek)42, ale miały one z pewnością nadzwy-
czajny charakter i związane były z perturbacjami w funkcjonowaniu konwentu 
po wojnie 1410 roku i oblężeniu Malborka. Ponieważ piwniczny nie otrzymywał 
na ten cel pieniędzy od komtura zamkowego i nie posiadał dochodów własnych 
(swojej kasy), należałoby domniemywać, że dodatkowy miód otrzymywał od in-
nych urzędników malborskich (zamkowych i terenowych). Piwniczny elbląski 
otrzymywał 12 beczek miodu od komtura, ale także po jednej beczce od rybic-
kiego, szpitalnika, komtura zamkowego z Pasłęka, wójta z Fiszewa i szafarzy43.

Także deputat miodu wyznaczony piwnicznemu wielkiego mistrza nie za-
wsze wystarczał. Nie są znane inwentarze tego urzędu, ale wiadomo, że w ra-
zie potrzeby dokonywał on dodatkowych zakupów miodu. W 1407 roku nabył 
4 beczki do produkcji miodu pitnego na kapitułę, a w 1409 – 6 beczek44. Tenże 
piwniczny kupował również miód pitny45. 

Miód magazynowany przez piwnicznych służył przede wszystkim do pro-
dukcji miodu pitnego. W inwentarzu z 1396 roku odnotowano zapas 28 beczek, 
a w późniejszych 16 (1397), 20 (1398), 26 i 13 beczek (1403). Po 1410 roku zapasy 
te były mniejsze – po 10 beczek w 1414, 1415 i 1432 r.)46. W 1449 roku prokurator 
szesteński z 2,5 beczki miodu wyprodukował 17 beczek miodu pitnego47, to zna-
czy z beczki miodu około 7 beczek trunku. Tak więc ilość miodu przydzielona 
obu piwnicznym (28 beczek) pozwalała na wytworzenie 190 beczek tego alkoho-
lu. Stosunkowo niewielkie jego ilości odnotowywane w inwentarzach wskazują, 
że był on na bieżąco konsumowany.

W inwentarzu kuchmistrza konwentu z 1392 roku odnotowano beczkę mio-
du, ale w roku 1399 – aż 5 łasztów, to znaczy 60 beczek48. Najpewniej jednak jest 
to pomyłka. Do inwentarza kuchmistrza wielkiego mistrza wpisano w 1399 roku 

42 MKB, s. 250, 280.
43 A. Semrau, Der Wirtschaftsplan..., s. 49. Z kolei wosk uzyskany z 8 beczek otrzymywał od 

piwnicznego komtur, a z pozostałych 10 beczek komtur zamkowy. Służył on do wyrobu świec 
wykorzystywanych w czasie pobytu w Elblągu wielkiego mistrza i dygnitarzy; tamże.

44 MTB, s. 426, 521, 522.
45 MTB, s. 264, 298.
46 MÄB, s. 92, 93, 94, 95, 96.
47 Zob. J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Orden in Preußen (1382–1454), 

Köln–Weimar–Wien 1993, 34, s. 827.
48 MÄB, s. 136, 137.



50 Wiesław Długokęcki

beczkę patoki (honigseym), a w pozostałych miodu nie odnotowano49. Przyjąć 
więc można, że w obu malborskich kuchniach nie zużywano go zbyt dużo.

*

Miód wykorzystywany w komturstwie malborskim pochodził głównie z dwóch 
źródeł: z komturstwa tucholskiego i człuchowskiego (56 beczek rocznie), oraz – 
być może – z prokuratorstwa bytowskiego, pasiek urzędów zamkowych (z pew-
nością szpitalnego i ogrodniczego, być może innych) i terenowych (zapewne na-
wet tych, w których inwentarzach hodowli pszczół ani razu nie odnotowano), 
hodowanych zarówno przy dworach, jak też do spółki z mieszkańcami wsi. Ilość 
miodu pochodząca z tego ostatniego źródła jest trudna do oszacowania. Wpływy 
w miodzie z bartnictwa, które uprawiano zapewne w Puszczy Sztumskiej, oscy-
lowały zapewne wokół 10 beczek rocznie. Bliżej nieznane ilości miodu pojawiały 
się też w mieście Malbork. Mogły one w części pochodzić od wielkożuławskich 
gburów, którzy mogli zajmować się pasiecznictwem wyłącznie na swój rachunek. 
Na zamku malborskim miód wykorzystywany był przede wszystkim do produk-
cji miodu pitnego, zapewne też do dosładzania wina krajowego, na co wyraźnie 
wskazuje odnotowywanie jego największych zapasów w inwentarzu piwniczne-
go konwentu. Mniejsze ilości wykorzystywano w kuchniach zamkowych.
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StreSzczenie

Celem artykułu jest przedstawienie informacji dotyczących produkcji miodu i jej znacze-
nia dla gospodarki komturstwa malborskiego. Miód był pozyskiwany już w okresie po-
przedzającym przybycie Zakonu Krzyżackiego  do Prus, na co wskazują przekazy źró-
dłowe, nieliczne wprawdzie, ale niebudzące wątpliwości co do wiarygodności. W okresie 
krzyżackim Zakon zastrzegał sobie prawo do udzielania zgody na działalność bartniczą 
i pasieczniczą. Na zamku w Malborku miód był wykorzystywany przede wszystkim do 
produkcji miodu pitnego, ale też dosładzania wina krajowego.

honey in the economy of the malbork (Marienburg)  
commandry (KoMturei)

abStract

The objective of the article is to provide information on the production of honey and its 
significance in the economy of the Malbork Commandry. Honey had been collected in 
Prussia before the Teutonic Order appeared there according to some sources, which are 
not too numerous but quite reliable. In Prussia the Teutonic Order reserved itself the right 
to give consent to bee collecting. At the Malbork Castle honey was mainly used to pro-
duce mead and added to local wine to make it sweeter. 
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Uwagi wstępne

Rytm pracy średniowiecznej kancelarii nie jest zagadnieniem, które pojawia się 
szczególnie często w kwestionariuszu polskich badań z zakresu dyplomatyki. 
Można nawet powiedzieć, że ugruntowana w historiografii teza o permanentnym 
(stałym) działaniu kancelarii władcy w średniowieczu, powodowała rezygnację 
z zajmowania się tą problematyką, zwłaszcza przy niewielkiej ilości dokumen-
tów wystawianych przez książąt w XIII wieku. Pojawiały się jednak w literatu-
rze głosy o wpływie pewnych zjawisk sezonowych (zima, żniwa) na rytm prac 
kancelaryjnych, które nie zostały podjęte w badaniach analitycznych1. Jedynym 
znanym mi badaczem, który dokonał takiej analizy na gruncie czeskiego doku-
mentu władcy końca XIII i początku XIV wieku, jest Ivan Hlavaček2. Doszedł on 

1 W. Korta, Głos w dyskusji, w: Problemy nauk pomocniczych historii, t. 5, Katowice 1976, 
s. 222; J. Bieniak, Głos w dyskusji, w: tamże, s. 224.

2 I. Hlavaček, Zur Frage der Saisonalität und des Arbeitsrhythmus in der mittelalterlichen Ver-
waltung. Bemerkungen zur Auslaufstatistik der Kanzleien der letzten Přemysliden und Johanns 
von Luxemburg, w: Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiaro-
wane Antoniemu Gąsiorowskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. T. Jasiński, T. Jurek, J.M. Piskor-
ski, Poznań 1997, s. 447–455.

DOI: 10.18276/pz.2016.1-03
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jednak do wniosku, że choć rzeczywiście istniały okresy większej lub mniejszej 
aktywności kancelarii, to nie wynikały one z wahań sezonowych3. 

Mimo obserwacji I. Hlavačka (opartych częściowo na niepełnych danych), 
w niniejszym artykule zdecydowano się powrócić do tego niepopularnego zagad-
nienia, dokonując analizy rytmu pracy kancelaryjnej na dworze księcia wschod-
niopomorskiego, Mściwoja II, panującego w latach 1266–1294. Wybór kancelarii 
wynikał po pierwsze z faktu, że w ostatnim czasie autorka dokonała szczegó-
łowego badania całości dyplomatyki wschodniopomorskiej do początków XIV 
wieku, w związku z czym znany jest przebieg procesu wprowadzania dokumen-
towej piśmienności pragmatycznej na tym obszarze4. Po drugie, ilość dokumen-
tów wystawionych w okresie panowania Mściwoja była na tyle duża, że sytuuje 
go w grupie najbardziej aktywnych pod względem dyplomatyki książąt polskich 
II poł. XIII wieku5. Pozwala to na dokonanie obserwacji rytmu pracy kancelaryj-
nej, wykluczającej zwykły przypadek jako jedyną przyczynę jej wahań.

Przy analizie starano się zwrócić uwagę na trzy zasadnicze zagadnienia, 
mianowicie na cykle roczne, na rytm pracy w ciągu roku oraz w ciągu tygodnia. 
Przy obserwacji rocznej ilości dokumentów próbowano wyjaśnić przyczyny nie-
wielkiej aktywności kancelaryjnej w początkowym okresie panowania Mściwoja 
II oraz ponadprzeciętne jej wzrosty po 1273 roku, kiedy już regularnie w każdym 
roku wystawianych było po kilka dokumentów. Przyczyn tych zjawisk upatry-
wano przy tym głównie w wydarzeniach politycznych. W przypadku natomiast 
rytmu w ciągu roku i w ciągu tygodnia starano się wyodrębnić wahania sezono-
we. Ze względu na niewielką ilość danych nie wykorzystano przy tym statystycz-
nej metody badań sezonowości, ograniczając się do procentowego zestawienia 
częstotliwości wystawiania dokumentów w poszczególnych miesiącach i dniach 
tygodnia. Analizując sezonowość roczną, zwrócono przede wszystkim uwagę 
na wpływ pór roku oraz na rytm roku liturgicznego z jego okresami zwykły-
mi i świątecznymi, okresem Adwentu i Wielkiego Postu, świętami nakazany-
mi, ruchomymi i nieruchomymi. Podobnie w przypadku sezonowości tygodnio-
wej, przy badaniu której starano się zaobserwować najczęściej występujące dni 
ze szczególnym jednak uwzględnieniem roli niedzieli – dnia Pańskiego – jako 

3 Tamże, s. 455.
4 A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza 

Wschodniego do 1309 roku, Szczecin 2014.
5 Tamże, s. 77, przypis 77.
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dnia wystawiania dokumentów. Wyniki analizy wahań sezonowych porównano 
przy tym do tych samych zjawisk w kancelarii wielkopolskiej Przemysła II i za-
chodniopomorskiej Bogusława IV6 w celu ustalenia, czy sezonowość w kancela-
rii wschodniopomorskiej była cechą typową dla końca XIII wieku, czy też była 
efektem indywidualnych zwyczajów dworu Mściwoja II.

Podstawę źródłową pracy stanowi 145 dokumentów Mściwoja II7, które 
w monografii pt. Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska… zosta-
ły uznane przez autorkę za autentyczne lub za falsyfikaty powstałe w oparciu 
o istniejące i zaginione oryginały8. W analizie cyklu rocznego uwzględniono 
również dokumenty pozbawione datacji, których rok wystawienia został jed-
nak w literaturze ustalony9, oraz dokumenty spisane później niż czas określony 
w formule datacyjnej, których czas wystawienia można bliżej określić10. Tych 
ostatnich – choć posiadają pełną datację – nie wykorzystano jednak do analizy 
sezonowości w ciągu roku i tygodnia, wychodząc z założenia, że czas oznaczony 

6 W tym przypadku tylko z lat 1278–1295, choć książę panował do 1309 r. W 1295 r. nastąpił 
jednak podział księstwa pomorskiego na dwie dzielnice i szczecińska część znalazła się w rękach 
młodszego brata Bogusława, Ottona I.

7 Pommerellisches Urkundenbuch, hrsg. v. M. Perlbach, Danzig 1882 (dalej: PllUB); J. Zdren-
ka, Nieznany dokument Mściwoja II z roku 1274?, w: Personae, colligationes, facta. Profesorowi 
Kazimierzowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, red. J. Bieniak 
i in., Toruń 1991, s. 283–284 (dalej: Zdrenka); K. Zielińska, Przywilej Mszczuja II z 1277 r. dla 
kasztelana puckiego Czcibora, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Spo-
łeczne, z. 354, Historia V, 1969, s. 16–19 (dalej: Zielińska).

8 W tym drugim przypadku chodzi o dokumenty opublikowane w PllUB, nr 381, 505. Zob. 
A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka…, Aneks I, nr 46, 53.

9 PllUB, nr 250 (1271 r.), 251 (1271 r.). Zob. K. Jasiński, List Mściwoja II do margrabiów 
brandenburskich. Uwagi polemiczne i postulaty badawcze, w: Pomerania Mediaevalis. Pomorze 
słowiańskie i jego sąsiedzi X–XV wiek, red. J. Hauziński, Gdańsk 1995; tenże, Wojna domowa 
na Pomorzu Gdańskim w latach 1269/70–1272 (ze szczególnym uwzględnieniem roli rycerstwa 
i możnowładztwa), w: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t. 3, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 
1985, s. 146–158; J. Spors, Podziały administracyjne Pomorza Gdańskiego i Sławieńsko-Słup-
skiego od XII do początku XIV w., Słupsk 1983, s. 291–293. Inaczej B. Śliwiński, Rola polityczna 
możnowładztwa na Pomorzu Gdańskim w czasach Mściwoja II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Gdańskiego, Rozprawy i monografie, nr 86, Gdańsk 1987, s. 89–102; PllUB, nr 284, 292, 475.

10 PllUB, nr 260 (1276 r.), 286 (1277 r.), 313 (1290 r.). Zob. B. Śliwiński, Pierwszy przywilej 
rycerski księcia Mściwoja II. Krytyka autentyczności dokumentu z roku 1266 dla Ścibora z Gacek, 
„Studia Źródłoznawcze”, XXXII–XXXIII, 1990, s. 179, 181; H. Lingenberg, Urkundenfälschun-
gen des Klosters Oliva und anderer geistlicher Institutionen Pommerellens/Pommerns (bis ca. 
1310), Lübeck 1996, s. 288–289; A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka…, s. 27–28; taż, Falsyfikaty 
pelplińskie do 1309 r., w: Kaci, święci, templariusze, red. B. Śliwiński, Malbork 2008 (Studia 
z dziejów średniowiecza, 14), s. 102–105; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do po-
czątku XV wieku, Gdańsk 1997, s. 53.
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w dokumencie odnosi się do czynności prawnej. We wszystkich pozostałych do-
kumentach – z powodu braku wyraźnych wskazówek na to, do którego momentu 
odnosi się data – datację potraktowano jako czas spisania dyplomu. Nie brano 
także pod uwagę tzw. kancelaryjności analizowanych dokumentów, wychodząc 
z założenia, że pisarze kancelarii Mściwoja II brali udział w przygotowywaniu 
zarówno tzw. dokumentów wystawcy, jak i odbiorcy, chociażby poprzez przywie-
szenie do nich książęcej pieczęci. 

Cykle roczne

Roczna częstotliwość wystawiania dokumentów Mściwoja II (wykres 1) przed-
stawia się na dosyć jednolitym poziomie. Jedynie początkowo, do 1273 roku, 
obserwować można lata, w których w ogóle nie wystawiono dokumentu albo 
było ich bardzo mało (1–3). Od 1273 roku dosyć regularnie w imieniu księcia 
wystawiano od 4 do 7 dokumentów rocznie. Mniej dokumentów wydano jedynie 
w 1278 roku, natomiast zdecydowanie więcej w latach 1282–1284, 1290 i 1294.
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Wykres 1. Liczba dokumentów Mściwoja II w poszczególnych latach

Jak zauważono wyżej, najmniej dokumentów książęcych powstało w po-
czątkowym okresie panowania Mściwoja II, w latach 1266–127211. Ta ograniczo-
na działalność kancelaryjna wynika z dwóch zasadniczych powodów. Po pierw-
sze, wpływała na to sama ogólna kondycja wschodniopomorskiej dyplomatyki 

11 PllUB, nr 225, 238, 239, 245, 248, 250, 251. Zob. A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka 
wschodniopomorska…, s. 75, przypis 73.
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w okresie poprzedzającym panowanie Mściwoja II. Ojciec księcia, Świętopełk 
– jak się wydaje – nie był jeszcze szczególnie zainteresowany rozwojem dyplo-
matycznej piśmienności pragmatycznej. Wystawił zaledwie 36 dokumentów, 
przy czym istniały długie okresy w czasie jego panowania, kiedy tych dokumen-
tów nie było w ogóle. W latach 1260–1265 w skali rocznej władca ten wystawiał 
1–2 dokumenty12. Większość dokumentów zredagowanych i spisanych na jego 
dworze stanowiły listy i mandaty, pisarze byli kapelanami, którzy tylko przy-
godnie zajmowali się książęcą korespondencją13. Wydaje się zatem, że w począt-
kach panowania Mściwoja II nie było jeszcze wyrobionego zwyczaju potwier-
dzania czynności prawnych na piśmie i taką praktykę odziedziczył po ojcu jego 
następca.

Drugą grupę powodów niewielkiej częstotliwości wystawiania dokumentów 
przez Mściwoja II na przełomie lat 60. i 70. XIII wieku stanowią natomiast przy-
czyny polityczne. Mściwój bowiem w 1266 roku otrzymał we władanie jedynie 
część spadku po ojcu – dzielnicę świecką. Główną dzielnicę państwa – gdańską – 
wraz z ziemiami słupską i sławieńską dostał natomiast jego młodszy brat – War-
cisław II14. W efekcie takiego podziału poza zasięgiem władzy Mściwoja znala-
zły się najbardziej do tej pory zainteresowane dokumentem klasztory cysterskie 
w Bukowie i Oliwie oraz norbertanek w Żukowie15. Na małą ilość wystawionych 
dokumentów wpływ miała także sytuacja polityczna. Chronologia wydarzeń, 
które nastąpiły między rokiem 1266 a 1273, wzbudza wśród historyków wąt-
pliwości. Niewątpliwie jednak okres ten był dla księstw wschodniopomorskich 
czasem niespokojnym. Jak zgodnie uznaje historiografia, Mściwój II od początku 
swego panowania dążył bowiem do przejęcia władzy nad całym dziedzictwem 
swego ojca, w efekcie czego w 1269 roku doszło do wybuchu wojny domowej 
pomiędzy księciem świeckim a jego bratem, Warcisławem. Z działaniami z lat 
1269–1271 wiążą się również kolejne wydarzenia polityczne – najpierw udział 
Mściwoja w wojnie wielkopolsko-kujawskiej, potem najazd krzyżacki na ziemię 
tczewską, a w końcu agresja brandenburska na Pomorze powiązana z zajęciem 

12 Tamże, s. 67–68.
13 Tamże, s. 118–119, 229–230.
14 B. Śliwiński, Układ księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II z margrabiami brandenbur-

skimi w Choszcznie w 1269 r. Powrót problemu, w: Mieszczanie, wasale, zakonnicy, red. B. Śli-
wiński, Malbork 2004 (Studia z dziejów średniowiecza, 10), s. 271, literatura w przypisie 9.

15 A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska…, s. 214–218.
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Gdańska16. W 1272 roku Mściwój II wyszedł zwycięsko z tego politycznego za-
mieszczania, przejmując władzę nad całym księstwem wschodniopomorskim. 
Warcisław II zmarł bowiem w czasie wojny domowej, a Sambor II pozostał na 
wygnaniu, z którego nie udało mu się już powrócić. W porządkowaniu sytuacji 
wewnętrznej w księstwie i w karaniu niepokornych rycerzy i mieszczan w 1272 
roku książę obchodził się doskonale jeszcze bez pomocy pisma.

Warto także zauważyć, że niemal wszystkie dokumenty wystawione przez 
Mściwoja II w latach 1266–1272 miały charakter polityczny. Były to bowiem 
układy zawierane z księciem szczecińskim, Barnimem I, z margrabiami bran-
denburskimi i krzyżakami17. Po wygnaniu Sambora II powstał z kolei dokument 
dla Tczewa, w którym zwycięski Mściwój obiecywał miastu te same swobody, 
które posiadał Gdańsk18. Polityczny charakter miała nawet generalna konfirmacja 
dla cystersów z Bukowa wystawiona w 1269 roku, w momencie, kiedy ziemia 
sławieńska nie należała do księcia świeckiego. Potwierdzenie dóbr klasztoru nie 
miało zatem realnego wymiaru, ale podkreślało roszczenia do tego terytorium19.

Przejęcie władzy nad całym Pomorzem rozpoczęło proces tworzenia własnej 
kancelarii przez Mściwoja II, który także na szerszą skalę zaczął wykorzystywać 
dokument w sprawach wewnętrznych państwa20. Średnia roczna liczba dla okresu 
1273–1294 na poziomie nieco ponad 6 dokumentów stawia księcia gdańskiego 
w gronie najaktywniejszych w tej materii w II poł. XIII wieku dzielnicowych 

16 Literatura dotycząca tego okresu jest bogata i obfituje w najrozmaitsze wnioski. Por. J. Po-
wierski, Układ kamieński (1264) na tle stosunków między książętami pomorskimi, Krzyżakami 
i Prusami w latach sześćdziesiątych XIII wieku, „Rocznik Olsztyński”, VIII, 1968; K. Jasiński, 
Pomorsko-krzyżackie układy pokojowe z 1267 i 1268 roku, „Zapiski Historyczne”, XLVII, 1982, 
z. 4; tenże, Wojna domowa na Pomorzu…; tenże, List Mściwoja II…; G. Labuda, Pomorsko-krzy-
żacki zatarg graniczny z roku 1267/1268. Przyczynek do migracji Prusów na Pomorze Gdańskie, 
„Zapiski Historyczne”, L, 1985, z. 2; B. Śliwiński, Rola polityczna rycerstwa gdańskiego w okre-
sie wojny domowej na Pomorzu Gdańskim w latach 1269–1271, „Zapiski Historyczne”, LI, 1986, 
z. 2; tenże, Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII–XIII wieku. Z dziejów Bydgoskiego i Wyszo-
grodzkiego w latach 1113–1296, Warszawa–Poznań 1989, s. 163–165; tenże, Jeszcze w sprawie 
układów pomorsko-krzyżackich z roku 1267/1268, „Zapiski Historyczne”, LVII, 1992, z. 2–3; ten-
że, Układ księcia wschodniopomorskiego…, s. 129–139.

17 PllUB, nr 238 (1269 r.), 250 (1271 r., list), 225 (1268 r.). Zob. K. Jasiński, List Mściwoja II…; 
J. Powierski, Układ kamieński (1264)…; B. Śliwiński, Rola polityczna możnowładztwa…, s. 63–64; 
tenże, Jeszcze w sprawie układów…; tenże, Układ księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II…

18 PllUB, nr 251 (1271 r.). Por. J. Spors, Podziały administracyjne…, s. 291–293; K. Jasiński, 
Wojna domowa…, s. 151–155.

19 PllUB, nr 239. J. Spors, Dzieje polityczne ziemi sławieńskiej, słupskiej i białogardzkiej XII–
XIV w., Poznań–Słupsk 1973, s. 121–123.

20 A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska…, s. 130–135.
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książąt polskich21. Od czasu panowania Mściwoja II wzrastało także w ogóle 
znaczenie i rola dokumentu na Pomorzu Wschodnim22. Uwagę przyciąga zatem 
w tym okresie rok 1278, w którym Mściwój wystawił tylko dwa dokumenty. 
Trudno wyjaśnić racjonalnie ten jednorazowy spadek. Raczej nie miała na to 
wpływu krótka wyprawa zbrojna do Nowej Marchii23, ponieważ w następnych la-
tach żadne burzliwe wydarzenia polityczne nie wpływały już w szczególny spo-
sób na ograniczenie działalności kancelaryjnej. Być może zatem obniżenie ilości 
dokumentów było wynikiem sytuacji przypadkowej, wynikającej chociażby z za-
ginięcia dokumentów wystawionych w tymże roku czy po prostu z chwilowego 
braku potrzeby ich wystawiania.

Ponadprzeciętna aktywność wiązała się natomiast także z wydarzeniami 
politycznymi. W latach 1282–1283 wpłynął na nią spór toczący się z krzyżaka-
mi m.in. o ziemię gniewską. Spór zakończył się 18 maja 1282 roku w Miliczu 
ugodą zapośredniczoną przez legata papieskiego, Filipa z Fermo24. Na jej mocy 
Mściwój II musiał oddać krzyżakom wspomnianą ziemię, która dotąd należała 
do cystersów z Oliwy, oraz inne części ziem pomorskich, a także zobowiązał 
się uwolnić je od dziesięciny i innych właścicieli25. Realizacja tych postanowień 
wymagała zatem porozumień z dawnymi posiadaczami oddanych ziem – głów-
nie z Oliwą – i z biskupem włocławskim, w którego dyspozycji znajdowała się 
dziesięcina. Już w październiku 1282 roku książę wystawił trzy dokumenty dla 
biskupa Albierza, związane z odszkodowaniem za zrzeczenie się dziesięcin z zie-
mi gniewskiej, a w listopadzie tego samego roku za odstąpione zakonowi ziemie 
nad Olszycą i Barsznicą nadał norbertankom żukowskim jaz na rzece Łebie26, 
co Krystyna Zielińska uznała za przygotowanie do realizacji ugody przez stronę 
pomorską27. Kolejne działania w tej sprawie podjął Mściwój w 1283 roku na zjaz-

21 Chodzi o Przemysła II (średnio ok. 9 dok.) i Henryka Probusa (prawie 7 dok.). Zob. tamże, 
s. 77, zwłaszcza przypis 77.

22 Tamże, s. 230–240.
23 W. Rubczyński, Wielkopolska pod rządami synów Władysława Odonicza (1239–1279), 

„Rocznik Filarecki”, 1, 1886, s. 317–318; S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, cz. 1: Do 1309 r., 
„Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 22, 1915, s. 994.

24 PllUB, nr 336, 337.
25 K. Zielińska, Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w. Umowa 

kępińska 1282 r., Toruń 1968, s. 86–87.
26 PllUB, nr 341, 342, 343, 345.
27 K. Zielińska, Zjednoczenie…, s. 89.
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dach w Gdańsku (marzec) i w Świeciu (lipiec). W Gdańsku książę oficjalnie prze-
kazał ziemię gniewską, nadał Oliwie 16 wsi w okolicach tego miasta w zamian 
za majątki utracone w ziemi gniewskiej i obiecał uzyskać dla nich zwolnienie 
z dziesięciny. Całość zwieńczyła generalna konfirmacja dóbr i uprawnień cyster-
sów oliwskich. Mściwój wystawił wówczas cztery dokumenty, a jeżeli dodać, że 
dokument dla krzyżaków został wydany w trzech ekspedycjach, to nawet sześć28, 
a zatem tyle, co przeciętnie w ciągu jednego roku. W Świeciu natomiast podjęto 
rokowania z biskupem Albierzem na temat rezygnacji z dziesięcin. W związku 
z tym faktem książę wydał kolejne cztery dokumenty i w dwóch ekspedycjach 
jeszcze raz potwierdził krzyżakom prawa do przekazanych im ziem29. Realizacja 
ugody milickiej przy pomocy dokumentów wynikała w głównej mierze z fak-
tu, że wszystkie zainteresowane strony: krzyżacy, cystersi, norbertanki, biskup 
włocławski należeli do stanu duchownego. Sam spór toczył się przed sądem ko-
ścielnym, a ponieważ realizacja postanowień ugody przedłużała się, krzyżacy 
interweniowali w 1282 roku u papieża30. Udział stron duchownych i zaangażowa-
nie w spór sądów kościelnych wzmagały potrzebę utrwalenia działań prawnych 
na piśmie, jako że dla prawa kanonicznego dokument był już najważniejszym 
środkiem dowodowym.

Kolejne wzrosty w latach 1284, 1290 i 1294 miały już jednak związek – 
jak się wydaje – przede wszystkim z uświadomieniem na dworze Mściwoja II 
roli dokumentu. Widać to wyraźnie w 1290 roku, w którym ponad połowę wy-
stawionych dokumentów stanowią nadania spisane dla rycerstwa31. W innym 
miejscu wskazywano na to, że Mściwój wykorzystywał dokument w polity-
ce wewnętrznej jako rodzaj środka politycznej propagandy w stosunku do ry-
cerstwa32. A przełom lat 80. i 90. wymagał od władcy wschodniopomorskiego 
szczególnych zabiegów. Kumulacja dokumentów w 1290 roku mogła wynikać 
z faktu, że w tym właśnie czasie Mściwój starał się u swego możnowładztwa 
o uznanie umowy sukcesyjnej zawartej w 1287 roku w Słupsku pomiędzy księ-
ciem wschodniopomorskim, księciem wielkopolskim, Przemysłem II i księciem 

28 PllUB, nr 351 (trzy ekspedycje), 353, 355, 358.
29 Tamże, nr 362, 363, 364, 365, 368 (dwie ekspedycje). P. Kriedte, Die Herrschaft der Bischöfe 

von Włocławek in Pommerellen von den Anfängen bis zum Jahre 1409, Göttingen 1974, s. 106–113.
30 M. Grzegorz, Komturstwo gniewskie i jego strategiczne znaczenie, Bydgoszcz 2003, s. 108.
31 PllUB, nr 463, 466, 313, 472, 473, 475.
32 A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska…, s. 231–232.
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zachodniopomorskim, Bogusławem IV, która została potwierdzona na zjeździe 
w Nakle, być może w 1291 roku33. Rok 1294 przyniósł z kolei więcej dokumentów 
z podobnych przyczyn. Ze względu na zbliżający się koniec życia Mściwój do-
konywał ostatnich nadań, a świadomi tego odbiorcy zapewne bardziej zabiegali 
o potwierdzenie tych prawnych czynności na piśmie.

Rytm miesięczny i tygodniowy

Do analizy rytmu miesięcznego i tygodniowego dysponujemy mniejszą liczbą do-
kumentów, co wynika przede wszystkim z faktu, że znaczna część dokumentów 
Mściwoja II posiadała w datacji jedynie rok34. Takich dyplomów zachowało się 
32, co daje 22% wszystkich dokumentów Mściwoja jedynie z datacją roczną. Ten 
brak pełnej datacji wydaje się przy tym być jakimś efektem pracy w kancelarii 
księcia wschodniopomorskiego, a nie ogólnej tendencji w dyplomatyce książęcej 
tego okresu. Lepiej zorganizowana kancelaria księcia wielkopolskiego Przemy-
sła II, działająca w podobnym okresie, także wystawiała dokumenty bez daty 
dziennej, ale było ich tylko ok. 14%35. W zachodniopomorskiej kancelarii Bogu-
sława IV w okresie od 1278 do 1295 roku (podział księstwa) takich dyplomów 
wystawiono tylko niecałe 5%36. Warto przy tym zauważyć, że dosyć duża ilość 
takich dokumentów wystawiona została przez Mściwoja II dla rycerstwa37. Jeśli 
dodać do tego trzy znane przypadki zdecydowanie późniejszego wystawienia do-
kumentu niż data czynności prawnej38, można stwierdzić, że wiele z dyplomów 
Mściwoja II (zwłaszcza dla rycerstwa) wystawionych zostało jakiś czas później 

33 J. Bieniak, Postanowienia układu kępińskiego (15 lutego 1282), „Przegląd Historyczny”, 
LXXXII, 1991, z. 2, s. 223–229; B. Śliwiński, Rola polityczna możnowładztwa…, s. 184–190.

34 PllUB, nr 245, 248, 273, 274, 275, 276, 283, 300, 301, 330, 331, 349, 350, 369, 371, 374, 384, 
399, 400, 415, 416, 435, 444, 474, 483, 492, 493, 503, 504, 509, 511, 519.

35 Wyliczenia własne na podstawie Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–IV, wyd. I. Za-
krzewski, Poznań 1877–1881; t. VI, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa–Poznań 
1982; t. XI, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999. Uwzględniono 
przy tym uwagi S. Krzyżanowskiego, Dyplomy i kancelaryja Przemysła II. Studyjum z dyploma-
tyki polskiej XIII wieku, Pamiętnik Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny i Historycz-
no-Filozoficzny, t. VIII, 1890 oraz J. Pakulskiego, Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II, 
„Studia Źródłoznawcze”, 39, 2001.

36 Wyliczenia własne na podstawie Pommersches Urkundenbuch, Bd. II–III, bearb. v. R. Prü-
mers, Stettin 1881–1891; Bd. VI, bearb. v. O. Heinemann, Stettin 1906–1907.

37 PllUB, nr 283, 331, 349, 369, 374, 416, 435, 493, 519.
38 PllUB, nr 214, 286, 313. Zob. A. Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska…, 

s. 27–28, 232–233 oraz Aneks I, nr 33.
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niż miały miejsce same nadania. O ile w przypadku dokumentów zawierających 
sam rok, porównanie świadków i datacji zdaje się wskazywać, że rok jest rokiem 
wystawienia dokumentu, o tyle w wymienionych wyżej trzech przypadkach da-
tacja odnosi się raczej do czynności prawnej39. Rok spisania tych dyplomów moż-
na wprawdzie bliżej określić (dlatego uwzględniono je w wyliczeniach rocznych), 
ale cała datacja – w tym data dzienna – odnosi się raczej do działań prawnych. 
Dlatego też nie zostały one uwzględnione w badaniu. Podobnie jak dokument 
fundacyjny dla cystersów datowany na styczeń 1274 roku, który albo powstał 
później i został antydatowany, albo sporządzony został jako koncept i opieczęto-
wany później40. W każdym razie datacja także nie odnosi się do czasu spisania. 
W przypadku analizy dnia w tygodniu do wspomnianych wyżej przypadków 
doliczyć trzeba jeszcze dwa dokumenty, w których podany był wyłącznie okres 
oktawy po święcie i z tego powodu również je należy wykluczyć41.

Tabela 1. Liczba dokumentów Mściwoja II w poszczególnych miesiącach42

Liczba dokumentów w miesiącach
ogółem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

l.b. 107 7 8 10 12 9 13 11 4 14 7 6 6
% 100 6,5 7,5 9,4 11,2 8,4 12,2 10,3 3,7 13,1 6,5 5,6 5,6

Źródło: obliczenia własne.

W tabeli nr 1 przedstawiono liczbę dokumentów Mściwoja wystawia-
nych w poszczególnych miesiącach. Jak widać, dokumenty wystawiane były 
we wszystkich miesiącach, choć nie oznacza to, że co roku w każdym miesiącu 

39 Por. uwagi S. Kętrzyńskiego, O elementach chronologicznych dokumentów Kazimierza Wiel-
kiego, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, Seria II, t. 31, 1914, 
s. 121: „jeżeli trzeba było czasami z braku czasu i sił odłożyć spisanie pewnego aktu na później, to 
łatwo mogło się zdarzyć, że w kancelarii następnie brakowało dostatecznych danych do określenia 
bądź elementów chronologicznych, bądź geograficznych, bądź wreszcie wśród świadków akcji”.

40 PllUB, nr 260; K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do początku XV wieku, Gdańsk 
1997, s. 53; A. Gut, Falsyfikaty pelplińskie do 1309 r., w: Kaci, święci, templariusze…, s. 102–105.

41 PllUB, nr 315, 341.
42 Przy opracowaniu tabeli wykorzystano statystyczną metodę liczenia sezonowości zjawisk 

w badaniach historycznych stosowaną najczęściej przez demografów, analizujących ruch natural-
ny ludności. W pierwszej części tabeli podano rzeczywistą liczbę dokumentów. Natomiast w czę-
ści drugiej – ze względu na różną długość poszczególnych miesięcy – podano liczbę dokumentów 
standaryzowaną do długości miesiąca 30-dniowego. Część trzecia z kolei przedstawia wskaźnik 
sezonowości, będący bezwzględną miarą zjawiska, nadającą się do porównań.
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wystawiany był dokument. Ale jest to kwestia zrozumiała, jeśli weźmiemy pod 
uwagę niewielką ilość dokumentów wystawianych rocznie. Z tabeli wynika jed-
nak jednoznacznie, że kancelaria księcia działała w sposób permanentny, zwią-
zany z książęcymi objazdami kraju43. 

Stała działalność kancelaryjna nie wyklucza jednak jej sezonowych wahań. 
W przypadku Mściwoja II najwięcej dokumentów spisano we wrześniu, czerwcu, 
kwietniu i lipcu, nieco mniej – w pozostałych miesiącach. Różnice pomiędzy 
poszczególnymi miesiącami nie wydają się jednak szczególnie duże, może poza 
sierpniem, w którym w ciągu prawie 30 lat panowania Mściwoja II wystawiono 
tylko 4 dokumenty. Jeżeli jednak zestawić ze sobą dwa większe podokresy – pół-
rocza – to zróżnicowanie aktywności kancelaryjnej staje się bardziej wyraźne. 
Okazuje się bowiem, że w półroczu jesienno-zimowym wystawiono 44 doku-
menty, czyli nieco ponad 41%, a w półroczu wiosenno-letnim – 63, czyli prawie 
59% wszystkich dokumentów z pełną datacją. Wydaje się zatem, że można mówić 
o wpływie warunków atmosferycznych (pogodowych), które ograniczając ruchli-
wość dworu, ograniczały równocześnie częstotliwość wydawania dyplomów44.

Sezonowość działań kancelaryjnych może mieć również związek z prze-
biegiem kościelnego roku liturgicznego. Istotną rolę w początkowym okresie 
funkcjonowania dokumentu odgrywał bowiem rytuał przekazania go odbiorcy 
podczas publicznych uroczystości, które wiązały się z celebracją świąt kościel-
nych, zwłaszcza świąt nakazanych (choć zapewne większe znaczenie prawne 
miało publiczne dokonanie czynności prawnej). Nie licząc niedziel, świąt takich 
w ciągu roku było kilkadziesiąt, a do najważniejszych należały święta Pańskie 
(Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Narodzenie, Ob-
rzezanie, Epifania, Znalezienie Krzyża, Podwyższenie Krzyża, od 1264 r. rów-
nież Boże Ciało), święta maryjne (Oczyszczenie, Zwiastowanie, Wniebowzięcie, 

43 Z. Górski, Itinerarium Mszczuja II (1264–1294), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Histo-
ria VIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 54, 1973, s. 55–71.

44 Podobną prawidłowość zaobserwować można również w kancelarii książąt: zachodniopo-
morskiego, Bogusława IV, i wielkopolskiego, Przemysła II. W obu przypadkach różnice między 
obu półroczami nie są jednak tak wyraźne. Z pobieżnych wyliczeń wynika bowiem, że u Bo-
gusława w półroczu jesienno-zimowym wystawiono 45,5% dokumentów, we wiosenno-letnim – 
54,4%, u Przemysła II – odpowiednio 47% i 53%. Na wyrywkowym materiale podobną prawidło-
wość zaobserwował także I. Hlavaček w kancelarii Jana Luksemburskiego. Jednak w kancelarii 
Przemysła Ottokara II przewagę zyskują miesiące jesienno-zimowe (Zur Frage der Saisonalität…, 
s. 453–454).
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Narodzenie), święta apostołów i ewangelistów oraz św. Pawła, a także – w przy-
padku polskim – św. Wojciecha i św. Stanisława45.

Zestawiając dokumenty Mściwoja II o pełnej datacji z terminami świąt na-
kazanych, zauważyć można, że ponad połowa z nich datowana jest na dni znajdu-
jące się w pobliżu najważniejszych nieruchomych świąt nakazanych46. Najwięcej 
zatem z nich sporządzono w pobliżu takich świąt, jak: św. św. Piotra i Pawła47, 
św. Jakuba apostoła48, św. Mateusza apostoła i ewangelisty49, Narodzenie NMP50, 
Michała Archanioła51 czy Młodzianków52. Po trzy dokumenty datowane są na 
okres świąt Jana Chrzciciela53, biskupa Marcina54 i św. Wojciecha55, po dwa – na 
święto św. Bartłomieja apostoła i św. biskupa Stanisława56. Nie we wszystkich 
tych przypadkach w sposób bezpośredni odwoływano się jednak do święta na-
kazanego, czasami wybierano bowiem do datacji inne święto57. Jak słusznie za-
uważył przy tym Zbigniew Górski, nie można zaobserwować związku pomiędzy 
datą wystawienia a miejscem wystawienia (lokalny kult świętych) czy odbiorcą 

45 I. Skierska, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008, 
s. 121, 127–128, 139–146.

46 Zestawiono terminy przypadające na okres od kilku dni przed świętem do jego oktawy.
47 PllUB, nr 291, 308, 339, 372, 434, 485.
48 Tamże, nr 363–365, 368, 373.
49 Tamże, nr 271, 378, 381; Zdrenka.
50 Tamże, nr 256, 257, 267, 375, 499.
51 Tamże, nr 258, 341, 487, 488, 515.
52 Tamże, nr 318, 319, 401–403.
53 Tamże, nr 289, 453; Zielińska.
54 Tamże, nr 327, 346, 491.
55 Tamże, nr 421, 449, 466.
56 Tamże, nr 437, 438, 394, 452.
57 Kalendarz świąt nieruchomych stosowanych w dokumentach Mściwoja II zestawia Z. Gór-

ski, Oznaczanie dnia w dokumentach książąt Pomorza Gdańskiego, Bydgoskie Towarzystwo 
Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, nr 16, Prace Komisji Historii XI, 
Warszawa–Poznań 1975, s. 60–62. W dokumentach zauważyć można jakby miejscowy zwyczaj, 
według którego w datacji wskazywano przede wszystkim na samo święto, jego wigilię lub dzień 
następny po święcie, ewentualnie na oktawę. Tylko sześć razy odwołano się do dnia tygodnia 
przed lub po święcie, ale głównie ruchomym (PllUB, nr 238, 438, 464, 507, 259; Zielińska). Por. 
datację dokumentów PllUB, nr 258, 259 oraz PllUB, nr 341–343.
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dokumentu (patron zgromadzenia)58. Wydaje się zatem, że święta użyte w datacji 
były raczej wynikiem przemieszczania się dworu niż świadomego wyboru ze 
strony odbiorcy czy wystawcy.

Zdecydowanie rzadziej dokumenty wystawiane były przy okazji świąt ru-
chomych (nie licząc niedziel w okresie zwykłym), jednak i w tym wypadku za-
obserwować można pewne ich nagromadzenie w związku z niektórymi wydarze-
niami liturgicznymi. Sugeruje to wniosek, że na sezonowość działań prawnych, 
ale i kancelaryjnych, wpływ mogły mieć także motywy religijne (dewocyjne).

W tym wypadku najpierw trzeba zwrócić uwagę na dwa okresy postne w cią-
gu roku – Wielki Post i Adwent. Zimowy Adwent przynosi przy tym niewielką 
liczbę dokumentów, bo zaledwie trzy59. W okresie wielkopostnym (wliczając w to 
także jeden dokument z Przedpościa) wystawiono natomiast już 15 dokumentów, 
czyli 14% wszystkich dokumentów Mściwoja II z pełną datacją60. Najwięcej wy-
stawiono ich w okolicy niedzieli Invocavit, ponieważ aż cztery powstały w wy-
niku zjazdu gdańskiego w sprawie ziemi gniewskiej w 1283 roku, który zapewne 
odbywał się na początku Wielkiego Postu.

Kolejna kwestia to związek czasu wystawienia z dwoma najważniejszymi 
świętami Pańskimi – Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. I tu okazuje się, że 
powiązanie istnieje. Podkreślić należy przy tym, że nie ma dokumentów datowa-
nych bezpośrednio na oba święta, ale istnieje pewne ich nagromadzenie w czasie 
najbliższym po nich. O ile bowiem przed Bożym Narodzeniem dokumentów było 
niewiele, to już po tym święcie – licząc do oktawy Epifanii – powstało ich dzie-
więć61. W okresie po Wielkanocy z kolei w dokumenty obfituje czas najbliższy 
Niedzieli Przewodniej, w którym wystawiono jednak tylko pięć dokumentów62.

Ze świętowaniem wiąże się również rytm pracy kancelaryjnej w ciągu ty-
godnia, przynajmniej na dworze Mściwoja II. Jednym z najważniejszych nakaza-
nych świąt Pańskich jest bowiem niedziela – dzień, w którym obowiązywał zakaz 

58 Z. Górski, Oznaczanie…, s. 65. H.M. Schaller (Der Heilige Tag als Termin mittelalterlicher 
Staatsakte, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 30, 1974, s. 12) podaje przykłady 
takiego związku, ale zaznacza, że były to sytuacje wyjątkowe.

59 PllUB, nr 329, 501, 502.
60 PllUB, nr 264, 333, 351, 353, 355, 358, 360 (tu Wielki Piątek), 370, 389, 405, 447, 463, 477, 

507, 417 (tu dzień po Siedemdziesiątnicy).
61 PllUB, nr 225, 263, 318, 319, 401–403, 443, 462.
62 PllUB, nr 465 (oktawa Wielkanocy), 464 (sobota przed oktawą), 238 (poniedziałek po okta-

wie), 420, 478 (wtorek po oktawie).
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prac, choć – jak pokazują badania – nie koniecznie przestrzegany63. W datacji 
dokumentów Mściwoja II niedziela nie jest, co prawda, najczęściej występującym 
dniem tygodnia (tab. 2), ale należy jednak – razem z poniedziałkiem i piątkiem – 
do dni, na które datowano największą liczbę książęcych dokumentów. Ustępuje 
jedynie wspomnianemu wyżej poniedziałkowi.

Tabela 2. Liczba dokumentów Mściwoja II w ciągu tygodnia

Liczba dokumentów w poszczególnych dniach tygodnia
ogółem niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

l.b. 105 19 26 14 9 9 15 13
% 100 18,1 24,7 13,3 8,6 8,6 14,3 12,4

Źródło: opracowanie własne.

Patrząc na powyższą tabelę, odnosi się wrażenie jakby – permanentnie prze-
cież działająca – kancelaria Mściwoja II do intensywniejszej pracy przystępowała 
w piątek i kończyła ją jeszcze we wtorek. Można byłoby wysnuć z tego wniosek, 
że terminy te wiążą się z niedzielną publikacją czynności prawnej. Nadania do-
konane i spisane w piątek i sobotę ogłaszano publicznie w niedzielę, nadania 
dokonane w niedzielę spisywano w tym samym dniu, ale najczęściej jednak w po-
niedziałek.

Porównanie z innymi kancelariami – zachodniopomorskiego Bogusława IV 
(do 1295 r.) i wielkopolskiego Przemysła II (tab. 3) – pokazuje, że taki rozkład ak-
tywności kancelaryjnej w tygodniu nie był jednak powszechny. U Mściwoja bo-
wiem najczęstszym dniem występującym w datacji był poniedziałek, po którym 
następował spadek aktywności wzrastający dopiero pod koniec tygodnia. W kan-
celarii Bogusława IV zaś wzrost aktywności zaczynał się w środę, a jej kulmi-
nacja przypadała na niedzielę. W kancelarii Przemysła II natomiast sezonowość 
tygodniowa jest w ogóle słabo zauważalna. Najwięcej dokumentów datowanych 
było, co prawda, także na niedzielę, ale w pozostałych dniach tygodnia aktyw-
ność kancelaryjna była niewiele niższa. Zestawienie to wskazuje, że rytm pracy 
 

63 Np. I. Skierska, Sabbatha sanctifices…; A. Gąsiorowski, I. Skierska, Targ w czasie zaka-
zanym. Średniowieczna norma i praktyka, w: Kościół. Kultura. Społeczeństwo. Studia z dziejów 
średniowiecza i czasów nowożytnych, red. S. Bylina i in., Warszawa 2000, s. 229–235; A. Barto-
szewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej 
Polski, Warszawa–Pułtusk 2003, s. 206–219.
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w ciągu tygodnia był raczej efektem zwyczajów kancelaryjnych poszczególnych 
dworów, choć w pewnej mierze wiązał się z momentem publikacji czynności 
prawnej, która zapewne najczęściej przypadała w niedzielę. 

Podsumowanie

Przeprowadzona w artykule analiza rytmu pracy kancelarii Mściwoja II pokazuje, 
że – jak wszystkie średniowieczne kancelarie – działała ona w sposób permanent-
ny. Zauważyć w niej jednak można pewne wahania cyklicznie i sezonowe, które 
ukazują specyfikę pracy kancelaryjnej na dworze ostatniego z Sobiesławiców.

W przypadku cykli rocznych zaobserwować można przede wszystkim bar-
dzo małą ilość dokumentów wystawianych do 1273 roku, pozostającą na pozio-
mie z czasów Świętopełka, ojca Mściwoja II. Jednak od roku 1273, kiedy usta-
bilizowała się sytuacja polityczna w księstwie, kiedy książę objął władzę nad 
całym dziedzictwem ojca i rozpoczął skutecznie realizować własną koncepcję 
zarządzania państwem, liczba wystawianych dokumentów wzrosła i ustabilizo-
wała się na poziomie 4–7 w roku. Zmiana ta wiązała się głównie z postępującym 
w czasach Mściwoja procesem umacniania prawnej roli dokumentu jako środka 
dowodowego czy środka realizacji zamierzeń politycznych. W okresie tym poja-
wiały się jednak pewne ponadprzeciętne lata, w których wystawiono zdecydowa-
nie więcej dyplomów. Wzrosty wynikały z aktualnych potrzeb w prowadzeniu 
albo polityki zewnętrznej (spór przed sądem kościelnym z zakonem krzyżackim), 

Tabela 3. Dzień tygodnia w datacji dokumentów Mściwoja II,  
Bogusława IV i Przemysła II

Dzień tygodnia
Wystawca

Mściwój II Bogusław IV Przemysł II
l.b. % l.b. % l.b. %

Niedziela 19 18,1 30 20,1 26 17,1
Poniedziałek 26 24,7 12 8,0 16 10,5
Wtorek 14 13,3 11 7,4 25 16,5
Środa 9 8,6 25 16,8 22 14,5
Czwartek 9 8,6 20 13,4 16 10,5
Piątek 15 14,3 26 17,5 23 15,1
Sobota 13 12,4 25 16,8 24 15,8

Ogółem 105 100 149 100 152 100
Źródło: opracowanie własne.
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albo polityki wewnętrznej (zabiegi o pozyskanie możnowładztwa dla akceptacji 
umowy sukcesyjnej).

Analiza rytmu pracy w ciągu roku pokazała natomiast istnienie pewnych 
wahań sezonowych, wywołanych wpływem pór roku. Mniej dokumentów wy-
stawiono bowiem w półroczu jesienno-zimowym, co miało zapewne związek 
z warunkami pogodowymi, ograniczającymi ruchliwość książęcego dworu oraz 
odbiorców zabiegających o dyplomy. W ciągu roku dokumenty kumulowały się 
również wokół dat świąt kościelnych. Były to przede wszystkim święta nieru-
chome: św. św. Piotra i Pawła, Jakuba apostoła, Mateusza apostoła i ewangelisty, 
Narodzenia NMP, Michała Archanioła i Młodzianków. Nie istnieją natomiast 
dokumenty, które byłyby wystawione w najważniejsze święta chrześcijańskie – 
Boże Narodzenie i Wielkanoc. Inaczej natomiast wyglądała sytuacja z okresami 
poprzedzającymi te święta i następującymi po nich. O ile w zimowym Adwencie 
dokumenty były bardzo rzadkie, to w czasie po Bożym Narodzeniu – od Mło-
dzianków aż do oktawy Epifanii – następuje ich kumulacja. Inaczej natomiast 
przedstawia się sytuacja ze świętem Zmartwychwstania. W tym przypadku po-
przedzający święto okres Wielkiego Postu obfituje w dokumenty (14% wszystkich 
dokumentów Mściwoja II), podczas gdy w czasie bezpośrednio po Wielkanocy 
wystawiono ich bardzo mało. Kalendarz liturgiczny miał zatem również wpływ 
na sezonowość rytmu pracy w ciągu roku. Istnieje również prawdopodobieństwo, 
że wpływał on na działania kancelaryjne w ciągu tygodnia. Najwięcej dokumen-
tów datowanych jest bowiem na poniedziałek, co może wynikać z faktu, że tego 
dnia spisywano czynności prawne opublikowane uroczyście podczas niedzielnej 
Mszy Św. Datacja wielu dokumentów opiewa również na samą niedzielę, a także 
na piątek, co także wskazywać może na związek z uroczystym wręczeniem dy-
plomu w dniu Pańskim.
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StreSzczenie

W artykule prześledzono roczną ilość wystawianych dokumentów, a także ilość doku-
mentów wydawanych w poszczególnych miesiącach oraz dniach tygodnia w XIII-wiecz-
nej kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II. Dane te poddano analizie 
statystycznej, próbując wychwycić istnienie wahań cyklicznych i sezonowych w rytmie 
pracy tej kancelarii. 

Otrzymane wyniki pokazują, że – jak wszystkie średniowieczne kancelarie – kan-
celaria Mściwoja II działała w sposób permanentny. Zauważyć w niej jednak można 
pewne wahania cyklicznie i sezonowe, które ukazują specyfikę pracy kancelaryjnej na 
dworze ostatniego z Sobiesławiców. W przypadku cykli roczny zaobserwowano wzrost 
ilości wystawianych rocznie dokumentów po roku 1273, co można wiązać z postępują-
cym w czasach Mściwoja procesem umacniania prawnej roli dokumentu jako środka 
dowodowego czy środka realizacji zamierzeń politycznych. W okresie tym pojawiały się 
jednak pewne ponadprzeciętne lata, w których wystawiono zdecydowanie więcej dyplo-
mów. Wzrosty wynikały z aktualnych potrzeb w prowadzeniu albo polityki zewnętrznej, 
albo polityki wewnętrznej. Analiza rytmu pracy w ciągu roku pokazała natomiast ist-
nienie pewnych wahań sezonowych, wywołanych wpływem pór roku, ponieważ mniej 
dokumentów wystawiono w półroczu jesienno-zimowym. Na sezonowość pracy w ciągu 
roku wpływ miał również kalendarz liturgiczny, ponieważ datacje dokumentów kumulu-
ją się wokół dat niektórych świąt kościelnych, w okresie Wielkiego Postu oraz w czasie 
po Bożym Narodzeniu. Istnieje również prawdopodobieństwo, że kalendarz liturgiczny 
wpływał także na działania kancelaryjne w ciągu tygodnia. Najwięcej dokumentów da-
towanych jest bowiem na poniedziałek, co może wynikać z faktu, że tego dnia spisywano 
czynności prawne opublikowane uroczyście podczas niedzielnej Mszy Św. Datacja wielu 
dokumentów opiewa również na samą niedzielę, a także na piątek, co także wskazywać 
może na związek z uroczystym wręczeniem dyplomu w dniu Pańskim.
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the rhythm of work in the chancellery  
of Mściwoj (meStwin) ii (1220–1294),  

an eaSt pomeranian duke (1266–1294)

abStract

The article analyses all the documents issued by the 13th-century chancellery of Mest-
win II, an East Pomeranian Duke, year by year, as well as in particular months and days. 
These data have been processed statistically in order to obtain cyclical and seasonal fluc-
tuations in the rhythm of work in the Chancellery.

The results of the analysis prove that Mestwin’s Chancellery, like all the Medieval 
Chancelleries, generally functioned on a permanent basis. Yet, some cyclical and sea-
sonal fluctuations may be detected, which shows the uniqueness of chancellery work at 
the court of the last of the Samborides (German: Samboriden, Polish: dynastia Sobiesła-
wiców). What was noticed in the case of the annual cycles was an increase of documents 
issued each year after 1273, which might be associated with a process, speeded up under 
Mestwin, of strengthening the legal role of documents as evidential proof or a way to 
realise political objectives. Yet, that steady process was disrupted in the years in which 
the number of diplomas issued was decisively higher. Those increases resulted from the 
current needs of external and internal policies. The analysis of the rhythm of work in 
particular years indicates some seasonal fluctuations caused by the year’s seasons, be-
cause fewer documents were issued in autumn and winter. Seasonal fluctuations were 
also caused by the liturgical calendar, because the dating of documents were cumulated 
during some ecclesiastical holidays, like Lent or Christmas. It is also probable that the 
liturgical calendar influenced the chancellery’s activity during the week, as the most doc-
uments were dated on Monday; it may result from the fact that the legal activities made 
public during the Sunday’s Mass were put down on paper on that day. Many documents 
were also dated on Sunday, as well as on Friday, which may be connected with the cere-
mony of diploma handing in on dies Dominicus.  
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Dla rycerzy dwór władcy (księcia, króla, cesarza, ale także możnego) był natural-
nym środowiskiem społecznym. Było to miejsce integracji przedstawicieli tego 
stanu, a także rozwoju kultury rycerskiej, często utożsamianej z kulturą dwor-
ską. Wsparcie władcy dawało możliwość uczestniczenia w rozrywkach takich jak 
polowania, turnieje, różnego rodzaju gry (szachy, kości) czy posłuchania pieśni 
miłosnych, określanych po niemiecku jako Minnesang. Z kolei dla władców licz-
ny i różnorodny dwór był wyrazem splendoru. Okazały zastęp dworzan, w tym 
szczególnie rycerzy, nadawał blask władzy książęcej czy królewskiej1.

1 Z przebogatej literatury poświęconej kulturze rycerskiej (dworskiej) zob. W. Paravicini, All-
tag bei Hofe, Sigmaringen 1995; J. Bumke, Courtly culture; literature and society in the High 
Middle Ages, Berkeley 1991; Curialitas. Studien zu Grundfragen der höfisch-ritterlichen Kul-
tur, hrsg. v. J. Fleckenstein, Göttingen 1985; C.S. Jaeger, The Origins of Courtliness, Civilizing 
Trends and the Formation of Courtly Ideals, 939–1210, Philadelphia 1985; Das ritterliche Tur-
nier im Mittelalter, hrsg. v. J. Fleckenstein, Göttingen 1985. Z opracowań w języku polskim zob. 
S.K. Kuczyński, Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce; w: Biedni i bogaci; studia z dziejów 
społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 
1992; M. Wilska, Osobliwości kultury dworskiej w XIV i XV wieku. Luksus czy potrzeba?, w: Nę-
dza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, red. J. Sztetyłło, Warszawa 
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W tym miejscu nie sposób nie postawić pytania o genezę rycerstwa, kry-
teria jego wyodrębnienia, funkcje społeczne, w tym udział w sprawowaniu wła-
dzy. Rycerstwo jako wojownicy znacznie wcześniej wyodrębniło się w Euro-
pie Zachodniej niż na Pomorzu Zachodnim. Wszystkie te zagadnienia były i są 
przedmiotem wielu studiów. Ogólnie omówiłem je w innym miejscu2. Stąd też 
na potrzeby poniższego opracowania zaznaczę jedynie, że analizą obejmę tych, 
których w łacińskich dokumentach określano za pomocą terminu milites, ale tak-
że giermków kryjących się pod określeniami famuli, armigeri. Różnica między 
rycerzami a giermkami sprowadzała się do odbycia ceremonii pasowania. Dzięki 
temu rytowi giermkowie także stawali się rycerzami. Czasami fakt pasowania 
podkreślano w tytulaturze, używając określenia strenuus miles, ale na Pomorzu 
Zachodnim były to nieliczne przypadki. Osobne studia przywoływanym termi-
nom poświęcił Ambroży Bogucki3. Wszyscy określani wspomnianymi terminami 
służyli swoim panom poprzez udział w wyprawach wojskowych – w przypadku 
rycerzy zapewne konno – ale także, w razie potrzeby, mieli wspomagać swojego 
pana radą. W dokumentach Warcisława IV niejednokrotnie nazywani byli jako 
doradcy (consiliarii nostri). Skoro określano ich takim pojęciem w dokumentach 
tego księcia, to znaczy, że w jakimś stopniu, choć niemożliwym do precyzyjnego 
zdefiniowania, mieli oni udział w decyzjach podejmowanych przez tegoż Gryfitę. 
Brak wiedzy o tym, jaki był ich faktyczny udział w sprawowaniu władzy, przy-
czynił się do tego, że oprócz traktowania ich jako istotnej części elity władzy, 
mówiono też o elicie dworskiej4 czy też posługiwano się neutralnym określeniem, 
takim jak: otoczenie danego władcy. Aby uniknąć dalszych rozważań o charak-
terze terminologicznym, nie to jest bowiem celem poniższego opracowania, śro-
dowisko rycerzy będzie rozpatrywane jako część otoczenia ks. Warcisława IV. 

1992; W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody. Wzorzec rycerski w piśmiennictwie czeskim XIV 
wieku, Warszawa 1985.

2 K. Guzikowki, Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku, Szczecin 
2013, s. 17–19.

3 A. Bogucki, Interpretacje nazw rycerstwa (XIII–XV wiek), w: Społeczeństwo Polski średnio-
wiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 9, Warszawa 2001, s. 191 i n.; tenże, Rycerz i panosza w źródłach 
polskich XIV i XV wieku, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, 1996, s. 164 i n.; A. Bo-
gucki, Strenuus jako tytuł polskich rycerzy pasowanych (XIII–XV w.), „Przegląd Historyczny”, 
77, 1986; tenże, Termin miles w źródłach śląskich XIII i XIV w., w: Społeczeństwo Polski średnio-
wiecznej, t. 1, 1981, s. 222 i n..

4 T. Jurek, Rotacja elity dworskiej na Śląsku w XII–XIV w., w: Genealogia. Władza i społeczeń-
stwo w średniowiecznej Polsce, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999, s. 8. Autor ten 
pojęcia dwór i otoczenie uznaje za wymienne.
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Przywołani w tytule milites novi to nowi rycerze w otoczeniu wspomniane-
go Gryfity. Celem zatem poniższego studium jest próba uzyskania odpowiedzi 
na pytanie, czy u boku Warcisława IV pojawili się nowi rycerze, a jeśli tak, to ilu 
i w jakich okolicznościach. W zależności od uzyskanych wyników, można będzie 
odpowiedzieć na inne istotne pytanie, a mianowicie, czy w czasach panowania 
tego księcia miał miejsce napływ obcych rycerzy na Pomorze Zachodnie. 

W historiografii zachodniopomorskiej ukształtowała się opinia o tym, że 
już w czasach Barnima I (1233–1278) nastąpił masowy napływ obcych, wśród 
nich rycerzy. Skala tych migracji zadecydowała o tym, że migranci zdominowali 
otoczenie nie tylko Barnima I, ale także jego następców. Wyrazicielem opinii 
o decydującej roli tego księcia w omawianym procesie był niejaki Rumelant von 
Sachsen. W wierszu napisanym wkrótce po śmierci Barnima I chwalił on jego go-
ścinność i otwartość na przybyszy5. Te elementy charakterystyki przejęli nowo-
żytni autorzy dziejów Pomorza Zachodniego, jak Thomas Kantzow czy Paul von 
Friedeborn. Pierwszy z nich wskazał przykłady rodzin pochodzących od rycerzy, 
którzy przybyli na Pomorze Zachodnie w czasach Barnima I6, a drugi nadał księ-
ciu przydomek Dobry7.

Aby sprawdzić, czy czasy Barnima I były decydujące w procesie napływu 
obcego rycerstwa na Pomorze Zachodnie, przeprowadziłem analizę – w pracy 
o obcym rycerstwie do początku XIV wieku – składu rycerzy z otoczenia synów 
Barnima I, Bogusława IV i Ottona I. Wyniki obserwacji potwierdziły wyraźne 
opadanie fali migracji rycerskich już od przełomu XIII i XIV wieku8. Przyjrzenie 
się sytuacji, odnośnie do tego zjawiska, w czasach sprawowania rządów przez 
Warcisława IV, jest zaprojektowane jako poszerzenie badań nad migracjami ry-
cerskimi, choć ograniczone jedynie do terytorium księstwa wołogoskiego. Za-
sadność przeprowadzenia takiej analizy wynika choćby z możliwości porówna-
nia procesów na Pomorzu Zachodnim i na Śląsku. A trzeba w tym kontekście 
przypomnieć, że na tym ostatnim terytorium, według ustaleń Tomasza Jurka, 
fala migracji rycerskich zaczęła opadać dopiero po 1325 roku9. Warto byłoby 

5 Zob. H. Runow, Rumeland von Sachsen, Berlin–New York 2011, s. 187–188.
6 T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, tł. K. Gołda, komentarz T. Białecki, 

E. Rymar, Szczecin 2005.
7 P. v. Friedeborn, Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern, Alten Stettin 

1613. Na ten temat zob. E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, wyd II, Szczecin 2005, s. 162.
8 K. Guzikowski, Obce rycerstwo…, s. 32.
9 T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 27.
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sprawdzić, czy dla Pomorza Zachodniego nie było podobnie. Taki też jest cel 
poniższego opracowania.

*

Warcisław IV przejął władzę nad ks. wołogoskim po śmierci ojca, Bogusława IV. 
Liczył wówczas niespełna 20 lat, jak bowiem wynika z ustaleń Edwarda Rymara, 
urodził się między 1290 a 1292 rokiem10. Do objęcia władzy był przygotowy-
wany przynajmniej od roku 1302. Wówczas bowiem Bogusław IV, wystawiając 
dokumenty w Gryficach i Anklam zaznaczył, że czyni to: de maturo consensu 
Werzlai nostri filii dilecti11. Natomiast w latach 1307–1308 Warcisław już wspól-
nie z ojcem wystawiał dokumenty12. Jednak dla ustalenia, którzy rycerze należeli 
do otoczenia Warcisława IV, cezurę początkową poszukiwań stanowi moment 
objęcia przez niego samodzielnych rządów, czyli po 19 lutego 1309 roku. 

Podstawę do wyłonienia rycerzy, których należałoby zaliczyć do otoczenia 
Warcisława IV, stanowią wystawione przez niego dokumenty. To wydaje się naj-
właściwszy gatunek źródeł do tego rodzaju ustaleń. Niestety, w oparciu o ten typ 
przekazu nie można odpowiedzieć na pytanie, jaką dokładnie rolę w podejmo-
waniu decyzji przez księcia odgrywali jego rycerze, oraz w jakim stopniu książę 
liczył się z ich radami. Ponadto trzeba mieć na uwadze to, że na dworze mo-
gły istnieć różne koterie, wzajemnie się zwalczające. Przyczyną rywalizacji nie 
musiały być zresztą rozbieżne koncepcje polityczne, a jedynie chęć zwiększenia 
wpływów na dworze księcia. Te pytania muszą pozostać bez odpowiedzi.

Powracając do zagadnienia podstawy źródłowej, pierwszym zadaniem jest 
ustalenie katalogu dokumentów, które mają być rozpatrywane. Według Agniesz-
ki Gut Warcisław IV wystawił ich łącznie 248, z czego do 1310 roku 47 dokumen-
tów, kolejne 103 w latach 1311–1320 i dalszych 98 w latach 1321–132613. Na po-
trzeby poniższego studium trzeba przyjąć inną ich liczbę. Przede wszystkim, 
żeby ustalić, jak często rycerze przebywali w otoczeniu Warcisława IV, nie moż-
na liczyć – w przypadku konfirmacji wielu dokumentów, dokonanej w jednym 

10 E. Rymar, Rodowód…, s. 299.
11 Pommersches Urkundenbuch (dalej: PUB, liczba rzymska oznacza numer tomu, a dalej nu-

mer dokumentu), Bd. IV, nr 2020, 2044, 2045.
12 PUB IV, nr 2353, 2367, 2401, 2403, 2412, 2413.
13 A. Gut, Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Szcze-

cin 2002, s. 16.
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lub kilku dniach dla jednej instytucji – każdego potwierdzanego dokumentu 
odrębnie. Wtedy bowiem wystarczyłoby, że książę jednorazowo potwierdziłby 
kilkanaście lub kilkadziesiąt dokumentów, a rycerz, który tylko przy tej jed-
nej okazji zjawiłby się u jego boku, byłby traktowany jako często przebywający 
w jego otoczeniu. W przypadku dokumentów wystawionych przez Warcisława 
IV mamy wielokrotnie do czynienia z taką sytuacją. Już 15 czerwca 1309 roku 
Warcisław IV potwierdził 18 dokumentów dla Szczecina, które wcześniej wy-
stawili na rzecz tego miasta jego przodkowie14. W dniach 21–26 stycznia 1310 
roku, podczas pobytu w klasztorze premonstratensów w Białobokach, potwier-
dził temu opactwu 21 dokumentów15. Następnie, od 11 do 18 listopada 1311 roku 
Stargard nad Iną uzyskał konfirmację czterech przywilejów16. W porządku chro-
nologicznym (21 września 1313 r.) odbiorcą kolejnych sześciu dyplomów były 
cysterki z Wolina17, a 20 października 1315 roku miasto Wolin zyskało dwa do-
kumenty potwierdzające wcześniejsze nadania18. Kolejna konfirmacja, dokonana 
przez Warcisława IV 13 czerwca 1317 roku w Uznamie, objęła aż 47 dokumentów 
na rzecz klasztoru z Grobia19. Przyjazne relacje z biskupem kamieńskim zaowo-
cowały potwierdzeniem 18 dokumentów na rzecz hierarchów tej diecezji i miej-
scowej kapituły, co miało miejsce 8 marca 1321 roku w Kamieniu Pomorskim20. 
Dalej, w dniach 16–17 czerwca 1322 roku trzy dokumenty otrzymało miasto 
Dymin21. Następnie, 5 marca 1323 roku Warcisław IV wystawił dwa dokumen-
ty w związku z zastawem na rzecz mieszkańca Greifswaldu22, a kolejne cztery 
25 maja 1323 roku w Anklam dla klasztoru w Białobokach23. Ostatnim tego typu 
przykładem jest sześć dokumentów dla Stralsundu, wystawionych 3 grudnia 

14 PUB IV, nr 2521–2538.
15 PUB IV, nr 2580–2600. Zob. H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, 

Bd. I, Stettin 1924, s. 13–91.
16 PUB V, nr 2690–2694. Zob. F. Boehmer, Geschichte der Stadt Stargard in Pommern, Star-

gard i. P. 1905, s. 82.
17 PUB V, nr 2846–2851.
18 PUB V, nr 2975, 2976.
19 PUB V, nr 3073–3119.
20 PUB VI, nr 3458–3475. 
21 PUB VI, nr 3606–3608.
22 PUB VI, nr 3671–3672.
23 PUB VI, nr 3682–3685.
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1325 roku24. We wszystkich tych wskazanych 11 przypadkach wystawiono aż 
131 dokumentów, ale rycerzy, którzy byli świadkami tych czynności prawnych 
księcia, liczę tak, jakby odnotowano ich jedynie 11 razy. W sumie więc przyjmuję 
111 samodzielnych czynności prawnych Warcisława IV. Nie wliczam ewident-
nych fałszerstw i regestów. Z tych 111 dokumentów jedynie 92 zawierają listy 
świadków, na których wymieniono rycerzy. 

Ponadto trzeba uwzględnić to, że oprócz dokumentów wystawionych samo-
dzielnie, Warcisław IV podejmował czynności prawne także wraz ze stryjem, 
ks. szczecińskim Ottonem I. Najpierw z taką sytuacją mamy do czynienia na po-
czątku rządów Warcisława IV. Z 1309 roku znanych jest sześć takich dyplomów25, 
następnie w okresie bliskiej współpracy wspomnianych książąt, szczególnie w la-
tach 1320–1323. I tak z 1320 roku takich dokumentów znamy cztery, z 1321 aż 
15, dalsze cztery z 1322 roku, i także cztery z roku 132326. I wreszcie, katalog 
dokumentów wystawionych wspólnie przez Warcisława IV i książąt szczeciń-
skich (Ottona I i Barnima III) uzupełnia nadanie dla rycerzy z 1325 roku w po-
dziękowaniu za pomoc w walce z margrabią brandenburskim27. Łącznie tworzy 
to zespół 34 dokumentów, z których 23 zawierają listy świadków. A wśród tych 
świadków są tacy, których wyraźnie określono jako rycerzy Warcisława IV.

Ponadto uwzględniam jeszcze dwa dokumenty. Pierwszy z 18 czerwca 1319 
roku, wystawiony z okazji zawarcia przymierza między Warcisławem IV a wasa-
lami i miastami ks. szczecińskiego, a drugi dotyczący układu między Warcisła-
wem IV a ks. Henrykiem Jaworskim, zawarty 27 lipca w 1320 roku we Frankfur-
cie nad Odrą28. W sumie więc podstawę do wyodrębnienia rycerzy, którzy mogli 
należeć do świty Warcisława IV, stanowi 117 dokumentów. Rycerze mieli więc 
maksymalnie 117 okazji do tego, aby zostać odnotowanym w otoczeniu ks. War-
cisława IV.

24 PUB VI, nr 3893–3898.
25 PUB IV, nr 2462, 2503, 2513, 2514, 2547; PUB VII, nr 4733.
26 PUB V, nr 3395–3397, 3398, 3399, 3443; PUB VI, nr 3451, 3452, 3491, 3493, 3494, 3495, 

3511, 3525, 3530, 3531, 3533, 3535, 3538, 3539, 3541, 3581, 3642, 3643–3644, 3656, 3664, 3675, 
3695, 3700.

27 PUB VI, nr 3911.
28 PUB V, nr 3270–3271, 3386.
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W tak skonstruowanym katalogu dokumentów odnajdujemy 181 rycerzy i gier-
mków. Spośród nich 105 służyło Bogusławowi IV lub pochodziło z rodzin, któ-
rych przedstawiciele służyli temu księciu. Zgodnie bowiem z tym, co zauważył 
A. Gąsiorowski przy okazji omawiania rotacji elity władzy w średniowiecznej 
Polsce, o nowych ludziach można mówić wtedy, gdy ich przodkowie również nie 
zaliczali się do bliskich współpracowników władcy29. W przeciwnym wypadku 
mamy do czynienia jedynie ze zmianą pokoleniową. 

31 rycerzy, których wymieniają dokumenty Warcisława IV, wcześniej służy-
li jego ojcu, Bogusławowi IV30. Szczególnie warto zwrócić uwagę na tych z tego 
grona, których często odnotowano w dokumentach obu tych książąt. 

Przede wszystkim marszałek Jan Behr, który u boku Warcisława IV wy-
stąpił aż 74 razy, ale karierę rozpoczynał za czasów Bogusława IV, w którego 
dokumentach odnotowano go 19 razy. Arnold Grambow w latach 1309–1323 był 
20 razy świadkiem na dokumentach Warcisława IV, a wcześniej w takiej roli pię-
ciokrotnie w latach 1307–1309 u boku Bogusława IV. Dalej Jan Heydebreck, który 
w latach 1295–1306 był związany z Bogusławem IV i stąd 14 razy wymieniły go 
dokumenty tego księcia, a za panowania Warcisława IV 19 razy poświadczał jego 
czynności prawne. Kolejnym rycerzem, który służył obu książętom wołogoskim, 
był Sabel Lepel. Najpierw w latach 1301–1309 aż 17 razy u boku Bogusława IV, 
a potem 12 razy w latach 1309–1313 wspomniały o nim dokumenty wystawione 
przez Warcisława IV. Bliskie relacje z obydwoma książętami mieli też bracia Otto 
i Arnold Bohn. Pierwszego z nich w towarzystwie starszego z książąt (w latach 
1302–1309) odnotowano 20 razy, a młodszego 11 razy (w latach 1313–1326). Na-
tomiast Arnold, znany z 12 dokumentów Bogusława IV, w dokumentach jego 
syna został wspomniany tylko trzykrotnie. Do tego można jeszcze zaliczyć Ja-
kuba Westinbrucha, który 4 razy był świadkiem na dokumentach Warcisława 
IV w latach 1311, 1319 i 1321, a wcześniej 7 razy wystąpił u boku Bogusława IV 

29 A. Gąsiorowski, Rotacja elity władzy w średniowiecznej Polsce, w: Społeczeństwo Polski 
średniowiecznej, red. S.K. Kuczyński, t. 1, Warszawa 1981, s. 273.

30 Dytryk Behr, Jan Behr marszałek, Jan Behr junior, Jan Behr ze Stuchowa, Otto Bohn, Arnold 
Bohn, Florin Buchholtz, Herman Everstein, Arnold Grambow, Gerard Grope, Jan Heydebreck, 
Piotr Kamyk, Jan Keding, Stefan Keding, Gerard Lepel, Sabel Lepel, Zygfryd Lode, Dytryk 
Luchte, Konrad Massow, Ludolf Massow, Bernard Neuenkirchen, Florentin Rosenhagen, Albrecht 
Roze, Henryk Saintz, Herman Saintz, Jan Saintz, Dytryk Schwerin, Gerard Schwerin, Jan Stein-
wehr, Jan Treu, Jakub Westinbruch. Por. K. Guzikowski, Obce rycerstwo…, s. 86–87.
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w latach 1298 i 1305–1309. Ciekawy jest przypadek Gerarda Grope, bliskiego 
współpracownika Bogusława IV (w latach 1299–1309 aż 25 razy był świadkiem 
na jego dokumentach), który tylko sześciokrotnie wystąpił u boku Warcisława 
IV (w latach 1309–1310). Ponieważ nie pojawił się już przy żadnej innej okazji, 
należy sądzić, że około 1310 roku lub wkrótce po nim zmarł.

To niewątpliwie przykłady rycerzy, którym udało się zachować pozycję na 
dworze pomimo zmiany na tronie książąt wołogoskich. 

*

Jeśli pominiemy grupę rycerzy, których przodkowie lub oni osobiście służyli ojcu 
Warcisława IV – łącznie to 105 osób – to wyłania się grupa 76 nowych rycerzy. 
Owi milites novi stanowią istotę poniższego opracowania. Należy więc przyjrzeć 
się im bliżej, a szczególnie okolicznościom, w jakich pojawili się w rozpatrywa-
nych dokumentach. Przede wszystkim nasuwa się pytanie, czy przebywali oni 
na terytorium księstwa wołogoskiego? Pytanie jest o tyle zasadne, że Warcisław 
IV aż 46 dokumentów wystawił poza obszarem własnego księstwa31. Sprawdźmy 
więc, ilu spośród owych nowych rycerzy pojawiło się w nich.

W kolejności chronologicznej zacząć należy od analizy 14 dokumentów 
wystawionych na terytorium Marchii Brandenburskiej w latach 1319–1323, przy 
czym osiem z nich zostało wystawionych w miastach tzw. Nowej Marchii: trzy 
w Chojnie, dwa w Choszcznie i po jednym w Moryniu, Lipianach i Kostrzyniu32. 
W tym ostatnim brakuje listy świadków. Pobyt Warcisława IV na tym teryto-
rium był związany z zabiegami o przejęcie rządów w Nowej Marchii po wy-
marciu margrabiów z dynastii askańskiej. Warcisław IV miał sprawować rządy 
opiekuńcze nad małoletnim Henrykiem II z racji pokrewieństwa z margrabiami 
brandenburskimi33. Wsparło go miejscowe rycerstwo i dlatego przedstawiciele lo-
kalnych rodzin znaleźli się w otoczeniu Warcisława IV. Wśród nich najpotężniejsi 
na tym obszarze Wedlowie, których aż sześciu pojawiło się u boku Warcisława 
IV. Oprócz nich przedstawiciele innych znanych rodzin z tych okolic, jak choćby: 
trzech reprezentantów z rodziny Morsinów (rycerz Chrystian, oraz giermkowie 

31 Zob. E. Rymar, Itinerarium książąt zachodniopomorskich: Bogusława IV (1278–1309) i War-
cisława IV (1309–1326), „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, z. 2, s. 52.

32 PUB V, nr 3294, 3298, 3300, 3389, 4770.
33 H. Assing, Die Landesherrschaft der Askanier, Wittelsbacher und Luxemburger (Mitte des 

12. bis Anfang 15. Jahrhunderts), w: Brandenburgische Geschichte, hrsg. v. I. Materna, W. Ribbe, 
Berlin 1995, s. 134–136; J. Schultze, Die Mark Brandenburg, Bd. I, Berlin 1961, s. 240–241.
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Jakub i Henning), dwóch Brederlowów (rycerz Henning i giermek Dytryk), także 
dwóch przedstawicieli Güntersbergów (rycerz Janeke i giermek Günter)34. Do ro-
dzin już od pewnego czasu zasiedziałych na pograniczu zachodniopomorsko-no-
womarchijskim należeli też: rycerz Ebel Bertekow, który pojawił się w towarzy-
stwie księcia wołogoskiego w Choszcznie i Chojnie; rycerze Veltheim i Herman 
Liebenow, obecni w Chojnie; rycerz Mikołaj Born, przebywający w Choszcznie; 
czy wreszcie rycerz Henryk Plate, z kolei odnotowany w Lipianach35. Ponadto 
wymienić należy Jakuba Bojtyna pochodzącego z polskiej rodziny Drogosławi-
ców36 i znanego z wcześniejszej działalności w Nowej Marchii Brunika Seefel-
de37. Oprócz nich świadkami na rozpatrywanych ośmiu dokumentach byli mniej 
znani rycerze: Piotr Stulbenberg obecny w Lipianach, Henning Morner odnoto-
wany w Choszcznie i Chojnie, czy niejaki Henryk Bruseke, który był świadkiem 
na jednym z dokumentów wystawionych w Choszcznie. Ten rycerz wprawdzie 
już wcześniej (w 1313 r.) pojawił się u boku Warcisława IV, ale prawdopodobnie 
także poza granicami księstwa wołogoskiego, przy okazji wzięcia pod opiekę 
przez tego księcia klasztoru cystersów w Kołbaczu38.

Pozostałe sześć dokumentów Warcisław IV wystawił na innych obszarach 
brandenburskich. A mianowicie: w Pasewalku, Prenzlau, Frankfurcie nad Odrą 
i Torgelow39. Także w nich wystąpili rycerze wcześniej nieznani z otoczenia War-
cisława IV. Byli oni przedstawicielami marchijskiego rycerstwa. Na dokumentach 
wystawionych w 1321 roku w Pasewalku i Prenzlau w roli świadków odnotowano 
dwóch rycerzy z rodziny Luscow (Henninga i Mikołaja) i Henninga Kussowa. 
Natomiast podczas pobytu tego księcia w 1323 roku w Torgelow u jego boku 
pojawili się trzej rycerze: Henryk Steglitz, Dytryk Kerkow i Henning Eichstedt. 
Ponadto wymieniono ich na liście świadków na dyplomie wystawionym wspólnie 

34 O tej rodzinie na terenie Nowej Marchii zob. S. Kozierowski, Obce rycerstwo w Wielkopol-
sce w XIII–XVI wieku, Poznań 1929, s. 40.

35 Więcej na temat tych rodzin zob. K. Guzikowski, Obce rycerstwo…, s. 173, 181–182, 257, 
282.

36 E. Rymar, Ród Drogosławiców-Bojtynów w Nowej Marchii i Wielkopolsce w powiązaniu 
z zabiegami Władysława Łokietka o odzyskanie ziem zanoteckich, „Studia i Materiały do Dziejów 
Wielkopolski i Pomorza”, XVI, z. 31, s. 25; G.J. Brzustowicz, Rycerstwo ziemi choszczeńskiej 
XIII–XVI wieku. Polityka – gospodarka – kultura – genealogia, Warszawa 2004, s. 271.

37 G.J. Brzustowicz, Rycerstwo…, s. 263.
38 PUB V, nr 2816.
39 PUB VI nr, 3532, 3534, 3535, 3539, 3386, 3675.
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przez Warcisława IV i Ottona I, w tym samym roku, ale w nieznanym miejscu40. 
Trzeba też zaznaczyć, że wprawdzie Henning Eichstedt już wcześniej był świad-
kiem na dokumentach wystawianych wspólnie przez tych książąt w Greifswal-
dzie (1321 r.) i Szczecinie (1322 r.), ale należał zapewne do świty Ottona I41. 

W sumie tych sześciu i 23 wcześniej omówionych rycerzy i giermków łączy 
to, że byli świadkami na dokumentach wystawionych przez Warcisława IV na 
obszarze Marchii Brandenburskiej. Jeśli pojawiali się na terytorium księstwa wo-
łogoskiego, to z racji przynależności do dworu ks. szczecińskiego Ottona I. Po-
nieważ zabiegi Warcisława IV o opanowanie ziem zwanych później Nową Mar-
chią i kontrolę nad innymi obszarami brandenburskimi ostatecznie zakończyły 
się jego porażką, więc urwały się tym samym kontakty między nim a omówioną 
grupą 29 rycerzy i giermków. 

Na odrębne omówienie zasługuje rycerz Eckhard Dewitz. W latach 1319–
1322 był on aż siedmiokrotnie świadkiem na dokumentach wystawionych przez 
Warcisława IV w różnych miejscach: na terytorium Marchii Brandenburskiej 
(Choszczno i Lipiany), w Starym Czarnowie, leżącym w księstwie szczecińskim, 
ale też w Gryficach i przy okazji nadań dla Trzebiatowa nad Regą42. W przeci-
wieństwie jednak do wspomnianego powyżej grona rycerzy związał się na stałe 
z dworem książąt wołogoskich. Wraz z Warcisławem IV przebywał na teryto-
rium księstwa Rugii43, gdzie księciu towarzyszył jeszcze jeden przedstawiciel tej 
rodziny, giermek Jan w roli marszałka44. Z rycerzem Eckhardem związane są 
początki obecności tej rodziny na Pomorzu Zachodnim45. Bez zastrzeżeń można 
więc Dewitzów, jako jedynych wymienionych w dokumentach wystawionych na 
ziemiach Marchii Brandenburskiej, zaliczyć do grona nowych rycerzy w otocze-
niu Warcisława IV.

40 PUB VI, nr 3664.
41 PUB VI, nr 3494, 3495, 3600.
42 PUB V, nr 3294, 3398; PUB VI, nr 3550, 3581, 3588, 3652; PUB VII, nr 4770.
43 PUB VI, nr 3890, 3891, 3893, 3894–3898, 3902.
44 PUB VII, nr 4178.
45 Na temat dziejów tej rodziny zob. E. Rymar, Osiem pierwszych generacji pomorskich rodu 

Dewitzów z Dobrej Nowogardzkiej (XIV–XVI w.), „Przegląd Zachodniopomorski” 2001, z. 4; 
G. Heinrich, Staatsdienst und Rittergut. Die Geschichte der Familie von Dewitz in Brandenburg, 
Mecklenburg und Pommern, Bonn 1990; P. Ganzer, Geschichte der Familie von Dewitz, Bd. I–III, 
Halle 1912–1918.
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Udało się natomiast Warcisławowi IV włączyć pod swoje panowanie inne tery-
toria. Pierwszym z nich była ziemia słupska. Prawdopodobnie otrzymał ją od 
margrabiego Waldemara podczas zjazdu w listopadzie 1317 roku w Templinie. 
W każdym razie w grudniu 1317 roku Gryfita wystawił na rzecz tego miasta 
przywilej w Białobokach46. Jednak aż do 1325 roku poświadczony jest tylko je-
den jego pobyt na ziemi słupskiej. Zapewne spowodowane to było skupieniem 
wysiłków zmierzających do pozyskania Nowej Marchii w latach 1319–1323, 
o czym była mowa powyżej. Dopiero w 1325 roku Warcisław IV wyruszył na 
wschód. Najpierw w Nakle nad Notecią w czerwcu 1325 roku zawarł wspólnie 
z Ottonem I i jego synem, Barnimem III, przymierze z królem Polski Władysła-
wem Łokietkiem. Na wystawionym z tej okazji dokumencie nie odnotowano żad-
nych świadków47. Nie wiadomo więc, którzy ewentualnie rycerze towarzyszyli 
księciu wołogoskiemu podczas tej podróży. Ale już pod koniec września tego 
roku Warcisław IV zawarł układ z Zakonem Krzyżackim w Świeciu nad Wisłą48. 
W dokumencie potwierdzającym zawarcie tego przymierza, wystawionym przez 
Warcisława IV, odnotowano czterech rycerzy. Dwóch z nich to znani z obszaru 
księstwa wołogoskiego: marszałek Jan (Henning) Behr oraz Jan (Henning) Plote 
z rodziny Heydebreck. Pozostali dwaj to Piotr von Neuenburg i jego brat Jaśko, 
którzy byli przedstawicielami rodziny Święców, związanej z Pomorzem Gdań-
skim. Piotr Święca już wcześniej przebywał u boku Warcisława IV w różnych 
miejscach, zarówno na terytorium księstwa wołogoskiego (Anklam, Greifswald, 
Wołogoszcz), jak i w Marchii Brandenburskiej (Chojna), ale były to pobyty incy-
dentalne i nie skutkowały trwałym związaniem się z dworem Warcisława IV49. 
Rodzina Święców była związana z obszarem Pomorza Gdańskiego50.

Pobyt Warcisława IV w Słupsku potwierdza dopiero dokument z 6 listopa-
da 1325 roku, zapewne wystawiony w drodze powrotnej do swojego księstwa. 
W gronie rycerzy, którzy byli świadkami na tym dokumencie, odnajdujemy Jana 

46 PUB V, nr 3152.
47 PUB VI, nr 3855.
48 PUB VI, nr 3879.
49 PUB V, nr 3270, 3271, 3300, 3375; PUB VI, nr 3451, 3493, 3549.
50 Na temat Święców zob. B. Śliwiński, Herb rodu Święców, w: Genealogia. Władza i społe-

czeństwo w Polsce średniowiecznej, Toruń 1999, s. 153–166; tenże, Gniazdo rodu Święców, „Stu-
dia Bałtyckie. Historia”, 1996, s. 35–51; F. Morré, Die Swenzonen in Ostpommern. Aufstieg und 
Herrschaft 1269–1357, „Baltische Studien” Neue Folge, 41, 1939.
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von Heydebreck, o którym wiemy, że od dawna był związany z księstwem woło-
goskim. Pozostali to Piotr Święca, o którym już była mowa, oraz dwóch innych 
rycerzy: Piotr Puttkamer (Podkomorzy), spokrewniony ze Święcami51 i Wojsław, 
oraz trzech giermków (Warcisław oraz bracia Adam i Abraham). Ci rycerze obec-
ni w Słupsku nie byli więc migrantami, lecz przedstawicielami miejscowych ro-
dzin, zapewne witających nowego władcę na ich ziemi.

Można więc stwierdzić, że podczas wyprawy księcia Warcisława IV na 
wschód, w dwóch dokumentach wystawionych w Świeciu nad Wisłą i Słupsku, 
na zawartych w nich listach świadków pojawiło się siedmiu nowych rycerzy. Nie 
byli oni migrantami na obszar ks. wołogoskiego. Przeciwnie, to książę przybył na 
ziemie, na których wspomniani rycerze zapewne już od pokoleń siedzieli.

Kolejnym terytorium, na którym Warcisław IV wystawiał dokumenty, było 
księstwo Rugii. Pojawienie się tego Gryfity na tym obszarze było związane z pod-
jęciem przez niego działań w celu przejęcia księstwa Rugii po wymarciu rodzi-
mej dynastii Wisławów i Jaromirów. Ostatni jej przedstawiciel, Wisław III, zmarł 
w 1325 roku52. Według zapisu w księdze miejskiej Stralsundu zakończył on życie 
8 listopada 1325 roku53. Już 25 listopada Warcisław IV zjawił się w Stralsundzie, 
chociaż – jak już wspomniano – 6 listopada przebywał w Słupsku, gdzie miej-
scowym dominikanom potwierdził przywileje54. Od tego momentu aż do śmierci 
1 sierpnia 1326 roku wystawił tu 21 dokumentów. Zmarł zresztą właśnie w Stral-
sundzie. Po jego śmierci, w latach 1326–1328, trwała wojna Gryfitów z książęta-
mi meklemburskimi o panowanie nad Rugią55. Ostatecznie Gryfici wyszli z niej 
zwycięsko, a księstwo Rugii na trwałe przyłączono do księstwa wołogoskiego. 
Sukces ten był w dużej mierze rezultatem wsparcia ze strony takich miast, jak 
Greifswald i Stralsund. Warcisław IV był synem Małgorzaty, siostry Wisława III. 

51 Na temat tej rodziny zob. E. v. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts von Puttkamer, Neu-
stadt a.d. Aisch 1984; E. Sauer, Der Adel während der Besiedlung Ostpommerns (der Länder 
Kolberg, Belgard, Schlawe, Stolp) 1250–1350, Stettin 1939, 153–155.

52 U. Scheil, Zur Genealogie der einheimischen Fürsten von Rügen, Köln–Graz 1962.
53 Stralsundisches Stadtbuch, zweites (1310–1342), hrsg. v. R. Ebeling, Stralsund 1903, s. 302, 

nr 3704; O. Fock, Rugen‘sch-Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhundert, Bd. III, Leipzig 
1865, s. 67.

54 PUB VI, nr 3886; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. I–II, 
Stettin 1924–1925.

55 J. Osięgłowski, Polityka zewnętrzna księstwa Rugii (1168–1328), Warszawa–Poznań 1975, 
s. 146–171; C. Hamann, Die Beziehungen Rügens zu Dänemark von 1168 bis zum Aussterben der 
einheimischen rügenschen Dynastie 1325, Greifswald 1933, s. 116–117.
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A zatem ostatni rodzimy władca Rugii, Wisław III, był jego wujem. Nie tylko 
zresztą na pokrewieństwie oparł on swoje prawa do tego księstwa. W sprawie 
dziedziczenia Warcisław IV zawarł także układ z Wisławem III. Ale został też 
zmuszony do przyjęcia zwierzchnictwa lennego króla Danii i złożył hołd królowi 
Krzysztofowi w maju 1326 roku56.

Wspomniane 21 dokumentów z lat 1325–1326 Warcisław IV wystawił 
w dwóch miastach: w Barth (2 dokumenty), a pozostałe 19 w Stralsundzie57. 
W roli świadków wymieniono w tych dokumentach rycerzy, którzy wcześniej 
służyli ks. rugijskiemu, Wisławowi III. Warcisław IV, co zrozumiałe, szukał 
wsparcia u nich, a oni – przynajmniej kierując się kalkulacjami politycznymi – 
chętnie udzielili takiego wsparcia nowemu władcy. Grono to liczyło 19 rycerzy. 
Aż 16 z nich służyło rugijskim książętom i pochodziło z rodzin od dawna zna-
nych na terytorium ks. Rugii. To przede wszystkim: Zygfryd Plone, Reimar Penz, 
Jan Dotenberg, Jan z Chróstowa (von Gristow), czy Ciesław (Tecze) Stangenberg. 
Należeli oni do grona najbliższych współpracowników Wisława III. Ponadto wy-
mienić trzeba trzech przedstawicieli możnej rodziny Pudbusów (Stojsław, Boranta 
i Jan), która z obszarem księstwa Rugii była związana od niepamiętnych czasów 
i spokrewniona z miejscową dynastią panującą58. Z kolei Ostenowie w połowie 
XIII wieku osiedli zarówno na terytorium księstwa Rugii, jak i na Pomorzu Za-
chodnim. Bertold, Burchard, Fryderyk, Henryk to przedstawiciele linii rugijskiej. 
Następnie Marcin Rodemunt, to reprezentant rodziny znanej z obszaru ks. Rugii 
od połowy XIII wieku59. Jeszcze wcześniej występowali w dokumentach antenaci 

56 PUB VII, nr 4183; J. Zdrenka, Polityka…, s. 78–79; M. Hamann, Mecklenburgische Ge-
schichte. Von den Anfängen bis zur Landständischen Union von 1523, Köln–Graz 1968, s. 168–169.

57 W Barth: PUB VII, nr 4175, 4178; w Stralsundzie: PUB V, nr 3890, 3891, 3893–3898, 3900, 
3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909; PUB VII, nr 4153, 4176, 4191, 4194, 4205, 
4206. Sześć dokumentów od numeru 3893 do numeru 3898 traktuję jako jeden – zgodnie z przy-
jętymi zasadami – ponieważ wszystkie zostały wystawione 3 grudnia 1325 r., a ich odbiorcą było 
miasto Stralsund. E. Rymar (Itinerarium…, s. 52) do dokumentów wystawionych na terytorium ks. 
Rugii zaliczył także ten z 5 grudnia 1319 r. wystawiony we wsi Hohendorf (PUB V, nr 3311), ale 
najpewniej chodziło tu o wieś o tej samej nazwie położoną na południowy zachód od Wołogosz-
czy (Wolgast), a więc na terytorium ks. wołogoskiego. Tak też przyjął Otto Heinemann (PUB V, 
s. 625).

58 D. Kausche, Geschichte des Hauses Putbus und seines Besitzes im Mittelalter, Greifswald 
1937, s. 9.

59 K. Bobowski, Dokumenty, kancelarie i ośrodki skrypcyjne na obszarze Księstwa Rugijskie-
go do 1325 r., Zielona Góra 2008, s. 268.
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Gosława Suma, bowiem już od 1237 roku60. Z kolei przodkowie Konrada Bughe 
są poświadczeni na tym obszarze od 1283 roku61. Rycerz Rikold Schmachtesha-
gen zaś to syn Gerlacha, który pierwszy raz pojawił się w 1300 roku jako świadek 
na dokumencie Wisława II i jego synów Wisława III i Sambora62. Wspomniany 
zaś Rikold wraz z braćmi występował u boku Wisława III od 1315 roku63. Jedynie 
w odniesieniu do trzech rycerzy (Henryka Mentzlin, Garcze Lemke, i niejakiego 
Slawekina) nie mamy więcej informacji.

Tych 19 rycerzy znalazło się w otoczeniu Warcisława IV bardziej na sku-
tek okoliczności politycznych niż w wyniku własnego wyboru. Od omówionych 
wcześniej rycerzy z terytorium Marchii Brandenburskiej odróżniało ich to, że nie 
utracili kontaktów z Gryfitami, ale – podobnie jak rycerze z ziemi słupskiej – nie 
byli przybyszami na terytorium księstwa wołogoskiego.

 *

Bliska współpraca z Ottonem I skutkowała tym, że Warcisław IV podejmował 
czynności prawne także na terytorium księstwa szczecińskiego. Znanych jest 
9 takich dyplomów dokumentów: trzy zostały wystawione w Goleniowie, dwa 
w Szczecinie, ponadto po jednym w Dąbiu, Starym Czarnowie, następnie koło 
Carpinsee w Puszczy Wkrzańskiej i w Tatyni64. Wszystkie zawierają listy świad-
ków, a na nich umieszczono rycerzy, którzy przykuwają uwagę z racji tego, że 
wcześniej nie odnotowano ich ani w otoczeniu Warcisława IV, ani jego ojca Bo-
gusława IV.

Pierwszym z nich był Mikołaj Brock, o którym wiemy, że towarzyszył księ-
ciu wołogoskiemu jedynie przy okazji wystawienia przywileju na rzecz wikto-
rynów z Gobelenhagen. Doszło do tego w 1317 roku koło Carpinsee w Puszczy 

60 R. Klempin, G. Kratz, Matrikeln und Verzeichnisse der pommerschen Ritterschaft vom XIV 
bis in das XIX Jahrhundert, Berlin 1863, s. 42.

61 Tamże, s. 37.
62 PUB III, nr 1959.
63 R. Klempin, G. Kratz, Matrikeln…, s. 18.
64 Przyjmuję liczbę 9 dokumentów, zgodnie z przyjętą zasadą liczenia konfirmacji jako poje-

dynczych dokumentów; PUB IV, nr 2521–2538 (Szczecin); PUB V, nr 3131 (Carpinsee w Pusz-
czy Wkrzańskiej), 3393 (Szczecin); PUB VI, nr 3445 (Goleniów), 3511 (Goleniów), 3581 (Stare 
Czarnowo), 3589 (Goleniów), 3643–3644 (Dąbie), 3695 (Tatynia). E. Rymar (Itinerarium…, s. 52) 
do obszaru księstwa szczecińskiego zaliczył także Stolp, gdzie 6 listopada 1325 r. Warcisław IV 
wystawił dokument. Ale tu chodzi najwyraźniej o Słupsk, a więc obszar księstwa wołogoskiego.
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Wkrzańskiej65. Nie związał się więc z dworem Warcisława IV ani rządzonym 
przez niego księstwem. Z kolei Konrad Ubieszka to rycerz, w którym Benedykt 
Zientara upatrywał przedstawiciela słowiańskiej rodziny przy Ottonie I. I rzeczy-
wiście, zarówno przed rokiem 1309, jak i potem, występował u boku tego księ-
cia66. Świadectwem jego pobytu u boku Warcisława IV jest dokument z 1322 roku 
wystawiony w Starym Czarnowie, a więc na obszarze księstwa szczecińskiego67. 
W tym samym dokumencie wymieniono rycerza Bertrama Greifenberga, który 
ponadto był także świadkiem na dokumencie wystawionym wspólnie przez War-
cisława IV i Ottona I w 1323 roku w nieznanym miejscu68. Brak zatem śladów 
pobytu tego rycerza w granicach księstwa wołogoskiego. Służył on więc książę-
tom szczecińskim. Z księstwem szczecińskim związany był też Giso Lockstedt. 
Wprawdzie w 1319 roku poświadczony jest jego pobyt w Stormeswerder na wy-
spie Wolin, ale potem, w latach 1321–1322, występował jako wójt w Golenio-
wie, a więc na obszarze ks. szczecińskiego69. Podobnie Anzelm Blankenburg, 
który w 1321 roku przebywał w Greifswaldzie. Jego wizyta w tym mieście była 
związana z towarzyszeniem Ottonowi I, który wraz z Warcisławem IV wystawił 
tu dokument70. Blankenburgowie związali się z margrabiami brandenburskimi71. 
Bardziej złożona sytuacja jest w przypadku przedstawicieli rodziny Wendenów. 
Wprawdzie Henning Wenden – podobnie jak dwóch wspomnianych powyżej ry-
cerzy – był obecny w Starym Czarnowie w 1322 roku, ale przebywał także w 1319 
roku w Strormeswerder na wyspie Wolin i w 1325 roku w Greifswaldzie72. Z kolei 
inny członek tej rodziny o imieniu Henryk pojawił się w otoczeniu Warcisława 
IV w 1319 roku w klasztorze cystersów w Eldenie73. Najwyraźniej ta rodzina ry-
cerska przede wszystkim była związana z tym właśnie opactwem.

Z powyższych uwag dotyczących pobytów Warcisława IV na obszarze księ-
stwa szczecińskiego wyłania się kolejna grupa siedmiu rycerzy, którzy chociaż 

65 PUB V, nr 3131.
66 B. Zientara, Możni słowiańscy na dworze Ottona I szczecińskiego, w: Wieki średnie. Prace 

ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1962, s. 213.
67 PUB VI, nr 3581.
68 PUB VI, nr 3664.
69 PUB V, nr 3246; PUB VI, nr 3445, 3588, 3589.
70 PUB VI, nr 3495.
71 K. Guzikowski, Obce rycerstwo…, s. 175–176.
72 PUB V, nr 3246; PUB VI, nr 3581, 3835.
73 PUB V, nr 3268.
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pojawili się w dokumentach tego księcia, to jednak nie można ich uznać za no-
wych rycerzy na jego dworze. 

*

Ostatnią grupą rycerzy, którym należy się przyjrzeć w kontekście rozpatrywane-
go zagadnienia, to ci, których cechą wspólną był pobyt na terytorium księstwa 
wołogoskiego i nie można ich powiązać z omówionymi ziemiami, na których 
wystawiał dokumenty Warcisław IV. Nic lub niewiele o nich wiadomo przed ob-
jęciem rządów przez tego księcia, ale czy to jest jednoznaczne z tym, że przybyli 
oni na obszar księstwa wołogoskiego dopiero w jego czasach? Przede wszystkim 
podkreślenia wymaga, że niemal wszyscy oni pojawiali się incydentalnie w oto-
czeniu Warcisława IV. Już z tego faktu wynika, że nie odgrywali oni praktycznie 
żadnej roli na dworze tego księcia. I tak tylko jeden raz odnotowano: Ciesła-
wa Cirkewitza, Loseke Mokrawitza, Tymmona Mokrawitza, Piotra Passunera, 
Plosce, Rickwarda Plotzina, Echholta, Albrechta Recke i Latendorfa. Dwa razy 
odnotowano rycerza Ottona Dransow. Jedynie Michał Fineke i Eckhard Buddo 
częściej występowali w roli świadków na dokumentach Warcisława IV. Przyj-
rzyjmy się bliżej tym giermkom i rycerzom. 

Giermek Ciesław Cirkewitz to zapewne przedstawiciel z dawna zasiedzia-
łej na Pomorzu Zachodnim słowiańskiej rodziny. Zamieszkiwał prawdopodobnie 
w okolicach Gryfic, a więc daleko od stolicy książęcej, gdzie w 1321 roku wy-
stąpił u boku Warcisława IV74. Nic nie wiadomo o giermku Piotrze Passunerze, 
oprócz tego, że w 1315 roku obecny był w Uznamiu75. Status giermka miał tak-
że niejaki Plosce, którego umieszczono na liście świadków w dokumencie wy-
stawionym w 1319 roku w Kamieniu Pomorskim76. Być może zresztą mamy tu 
do czynienia z jakimś zniekształceniem imienia. Giermkami byli też Rickward 
Plotzin, odnotowany w 1319 roku w Stormeswerder na wyspie Wolin77, i Echholt 
obecny w 1318 roku w Wolinie78. Również na ich temat nie dysponujemy żadnymi 
innymi informacjami.

74 PUB VI, nr 3550.
75 PUB V, nr 2982.
76 PUB V, nr 3266.
77 PUB V, nr 3246.
78 PUB V, nr 3168.
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Niewiele więcej wiadomo o rycerzach. Albrecht Recke znany jest tylko z do-
kumentu wystawionego w 1324 roku w Gryficach79. Ottona Dransow odnoto-
wano dwukrotnie: w 1315 roku w Uznamiu i 1326 roku w Eldenie80. Ale także 
w jego przypadku nie można rozstrzygnąć, czy był przybyszem czy należał do 
rodziny, która już wcześniej związała swój los z Pomorzem Zachodnim. Nato-
miast nieco więcej wiemy o rycerzu Latendorfie, chociaż na ziemi Gryfitów był 
świadkiem tylko na dokumencie wystawionym wspólnie przez Warcisława IV 
i Ottona I w 1309 roku w Dyminie. Jego pobyt w Dyminie miał charakter czaso-
wy. Pochodził z Meklemburgii, dokąd wrócił na służbę książąt z Werle81. Nie za-
silił więc szeregów rycerzy związanych z dworem wołogoskim. Bardziej złożona 
jest sytuacja w przypadku Loseke i Tymmona Mokerwitzów. Pierwszy bowiem 
wystąpił w dokumencie z 1315 roku wystawionym w Wolinie, przy czym nie 
podano jego statusu. Natomiast drugi z nich pojawił się w 1317 roku w niezna-
nym miejscu także bez wskazanego statusu, ale wymieniono go w gronie osób, 
o których wiemy, że byli rycerzami82. W tej sytuacji należy uznać, że on również 
był rycerzem. Dokument nie ma podanego miejsca wystawienia. Być może pisali 
się od nazwy wsi Mockritz, leżącej na północny zachód od Wolina, skoro jednego 
z nich odnotowano w Wolinie. Brak jest jednak przesłanek do tego, żeby zaliczyć 
ich do grona nowych rycerzy. 

Jak wspomniano powyżej, w omawianej grupie rycerzy częściej w roli 
świadka na dokumentach Warcisława IV występował rycerz Michał Fineke (Vi-
neko). Najpierw w 1309 roku w Dyminie, a potem, po długiej przerwie w latach 
1322–1323, znów w Dyminie, i wreszcie w 1326 roku w Barth,  łącznie w sześciu 
dokumentach83. Pochodził z Meklemburgii i służył książętom z Werle, zarówno 
przed pojawieniem się na Pomorzu Zachodnim w 1309 roku, jak i w przerwie 
między 1309 a 1322 rokiem84.

Drugim z tej grupy rycerzy, na którego należy zwrócić baczniejszą uwagę, 
był Eckhard Buddo. W latach 1317–1320 był świadkiem na sześciu dokumentach 
Warcisława IV. Trzy z nich wystawiono poza terytorium księstwa wołogoskiego, 

79 PUB VI, nr 3749.
80 PUB V, nr 2982; PUB VII, nr 4152.
81 PUB IV, nr 2514; K. Guzikowski, Obce rycerstwo…, s. 233.
82 PUB V, nr 2975, 3157.
83 PUB IV, nr 2514; PUB VI, nr 3606, 3608, 3623, 3671–3672; PUB VII, nr 4178.
84 K. Guzikowski, Obce rycerstwo…, s. 202.
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a mianowicie w 1317 roku w puszczy wkrzańskiej koło Carpinsee, w 1319 roku 
w Lipianach oraz w 1320 roku w Choszcznie85. Natomiast pozostałe trzy doku-
menty – na obszarze księstwa wołogoskiego: w 1317 w Wolinie, w 1318 w Świnie 
i w 1319 w Stormeswerder86. Takim samym nazwiskiem posługiwała się rodzi-
na rycerska znana na obszarze księstwa Rugii. Jeden z jej przedstawicieli, który 
służył ostatniemu władcy rugijskiemu, nosił imię Ernest87. Prawdopodobnie był 
więc przybyszem. Niestety, po roku 1320 brak o nim dalszych informacji. Być 
może zginął w toku walk o Nową Marchię.

Z tych 12 rycerzy i giermków, o których wiemy, że przebywali na teryto-
rium księstwa wołogoskiego, jedynie Eckharda Buddo można ewentualnie zali-
czyć do grona nowych rycerzy w otoczeniu Warcisława IV. 

*

Podsumowując, powyższe wyniki studium nad rycerzami w otoczeniu ks. wo-
łogoskiego Warcisława IV wykazały, że w czasach jego panowania pojawiło się 
przynajmniej 76 nowych rycerzy. Jednak pogłębione studia nad okolicznościami, 
w jakich odnotowano ich w roli świadków na dokumentach tego księcia, pokazały, 
że znakomita większość z nich nie przybyła na terytorium księstwa wołogoskie-
go. Oznacza to w konsekwencji, że w otoczeniu Warcisława IV, w przeciwień-
stwie do jego dziada (Barnima I) i ojca (Bogusława IV) nie wystąpiło zjawisko 
napływu migrantów należących do stanu rycerskiego. Wydaje się, że wyjaśnienia 
przyczyn tego zjawiska należy szukać poza sytuacją wewnętrzną w księstwie 
wołogoskim. Warcisław IV prowadził przecież dość aktywną politykę, która po-
winna sprzyjać tworzeniu dobrego środowiska dla rycerzy szukających szans na 
awans przez wykazanie się na wojnie. Być może zdecydowanie atrakcyjniejszym 
miejscem dla rycerzy z Niemiec czy, szerzej ujmując, z Europy Zachodniej, stał 
się Malbork, od 1309 roku stolica państwa krzyżackiego. 

85 PUB V, nr 3131 Carpinsee, nr 3332 Choszczno; PUB VII, nr 4770.
86 PUB V, nr 3168, 3174, 3270, 3271. Te dwa ostatnie dokumenty liczę jako jeden, ponieważ 

zostały wystawione 18 czerwca 1319 r. w Stormeswerder i dotyczyły przymierza wasali i miast 
z księstwa szczecińskiego z Warcisławem IV.

87 R. Klempin, G. Kratz, Matrikeln…, s. 17; Bobowski, Dokumenty…, s. 261.
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StreSzczenie

Celem artykułu było sprawdzenie, czy w otoczeniu ks. wołogoskiego Warcisława IV po-
jawili się nowi rycerze i w jakich okolicznościach. Znaczenie tego zagadnienia jest istot-
ne w kontekście badań nad migracjami rycerskimi na Pomorze Zachodnie w średnio-
wieczu. Już Thomas Kantzow, kronikarz z XVI wieku, wskazywał na to, że najbardziej 
znaczące rodziny rycerskie, znane u schyłku średniowiecza, pochodziły od przodków, 
którzy przybyli na Pomorze Zachodnie w czasach panowania ks. Barnima I (1233–1278). 
Powstaje więc pytanie, czy ów kronikarz miał rację. W tym celu wyodrębniono ryce-
rzy, którzy byli świadkami na dokumentach, których wystawcą lub współwystawcą był 
Warcisław IV. Jest to grono 181 osób, przy czym 105 rycerzy należało do rodzin, któ-
rych reprezentanci służyli poprzedniemu władcy wołogoskiemu, Bogusławowi IV, ojcu 
Warcisława IV. Natomiast przynajmniej 76 rycerzy to milites novi. To znacząca grupa. 
Jednak przeprowadzona analiza okoliczności, w jakich pojawili się oni w otoczeniu War-
cisława IV, pokazuje, że w omawianym okresie niemal całkowicie ustał napływ obcych 
rycerzy na terytorium księstwa wołogoskiego. Okazało się bowiem, że niemal wszyscy, 
których zakwalifikowano jako nowych rycerzy w otoczeniu Warcisława IV, byli świad-
kami jedynie na dokumentach wystawianych przez tego księcia poza obszarem księstwa 
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wołogoskiego. Jedynie w dwóch przypadkach (Eckhard Buddo i Eckhard Dewitz) może-
my mówić o migrantach na obszar księstwa wołogoskiego.

Milites novi around VartiSlaV (poliSh: warcisław) iV (1290–1326),  
the wolgaSt (poliSh: wołogoski) duke (1309–1326)

abStract

The objective of the article has been to verify whether around Vartislav IV, the Wolgast 
Duke, appeared new knights and under what circumstances. The significance of that 
question is essential in the context of research on the migrations of knights in the Middle 
Ages in West Pomerania. Thomas Kantzow, a 16th-century chronicler indicated that the 
most important knight families at the close of the Middle Ages, came from their ances-
tors who had appeared in West Pomeranian under the reign of Barnim I (1233–1278). 
The question is whether the chronicler was right or not. That is why the knights who had 
been witnesses in the documents issued by Vartislav IV were distinguished as a separate 
group; it was a group of 181 knights. 105 of them came from the families whose repre-
sentatives had already served under the previous duke, Bogusław IV, Vartislav’s father. 
The other 76 were milites novi; i.e. they constituted a significant number. Yet, a thorough 
analysis of the circumstances under which they appeared around Vartislav IV proves that 
at that time an inflow of foreign knights into the Wolgast Duchy was nearly stopped. 
It turned out that almost everybody who had been qualified as a new knight was a witness 
only in a document issued by the Duke outside the Wolgast Duchy. There were just two 
cases (Eckhard Buddo and Eckhard Dewitz) who had actually migrated into the Wolgast 
Duchy.
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W historii sąsiadów się zazwyczaj nie wybiera1. Sąsiedztwo polsko-czeskie prze-
chodziło przez różne fazy i okresy i właściwie do dzisiaj mamy kłopoty przy 
próbie ścisłego nakreślenia cech charakterystycznych tych kontaktów. Okresy 
lepsze, przebiegające w bardziej przyjaznej atmosferze, przeplatają się z epizo-
dami chłodu lub wręcz wrogości. Jeśli rozpoznanie tego sąsiedztwa na poziomie 
faktów głównie politycznych czy dyplomatycznych jest względnie zadowalające, 
o tyle zrozumienie, interpretacja pewnych zjawisk nastręcza już wiele trudności. 
Oczywiście wniknięcie do „tajników duszy” badanych postaci jest dla history-
ka zawsze ogromnym wyzwaniem, ale w zakresie stosunków polsko-czeskich 
istnieją jeszcze obszary, które nie zostały spenetrowane przez solidne badania. 
Do takich sfer należą np. relacje gospodarcze obu krajów, ale to wynika chyba 
– przynajmniej w Polsce – z niezbyt chętnego podejmowania przez scholarów 
problematyki ekonomicznej.

1 Problematyka polsko-czeska z pozoru pozostaje poza kręgiem zainteresowań Stefana Kwiat-
kowskiego, ale refleksja komparatystyczna stanowi ich istotną część, stąd więc w darze dla znaw-
cy Prus, Krzyżaków i północnej Europy ten szkic może nie całkiem jest nie na miejscu.
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Gdy mówimy o sąsiedztwie, to możemy je rozpatrywać na kilku płaszczy-
znach: politycznej, ideologicznej, kulturalnej lub gospodarczej. W omawianym 
przypadku istotne jest również, czy będziemy się przyglądać tym dwóm krajom 
w ich relacjach bilateralnych, czy też na tle całego żywiołu Słowiańszczyzny. 
W tym ostatnim wariancie należałoby się ustosunkować do kwestii tzw. wspólno-
ty słowiańskiej w średniowieczu, idei, która znalazła tak żywy oddźwięk w okre-
sie niewoli obu narodów, w XIX wieku. Wtedy właśnie próbowano w przeszłości 
szukać źródeł tego, co się później stało, a jednocześnie istniała cała grupa bada-
czy, którzy wyrażali żal, że nasi przodkowie zmarnowali wiele szans, które przed 
nami stawiało właśnie sąsiedztwo polsko-czeskie. Przytoczymy dwie opinie na 
poparcie tego poglądu. Arystokrata, wyznawca kalwinizmu, emigrant z Polski 
po powstaniu listopadowym, wreszcie wykładowca slawistyki na Uniwersytecie 
w Oxfordzie, Walerian Krasiński, uważał, że ruch reformy w Czechach, zwłasz-
cza husytyzm, stanowiły dla Polski wzór godny naśladowania. Twierdził wręcz, 
że nie jest możliwe napisanie historii Polski przełomu średniowiecza i czasów no-
wożytnych bez przestudiowania i – co więcej – zrozumienia dziejów „wielkiego 
narodu czeskiego”2.

Inny z emigrantów po powstaniu listopadowym (w Paryżu i Dreźnie), Karol 
Aleksander Boromeusz Hoffman, postać kontrowersyjna, konserwatysta i zwo-
lennik silnej władzy królewskiej, sądził: „Gdyby unia słowiańsko-zachodnia, nad 
którą pracowano od Jagiełły do Kazimierza IV, wzięła była skuteczny obrót, Pol-
ska z Czechami stanowiłyby jedno państwo już w XV stuleciu, wówczas histo-
ria Europy trzech ostatnich wieków wzięłaby była wcale inny kierunek. Czechia 
połączona z Polską zachowałaby swoje wysokie stanowisko. Polska zrównałaby 
była swoje instytucje z dojrzalszymi instytucjami swej starszej siostry. Obydwie 
rozwijałyby się coraz potężniej i element słowiański w środkowej Europie utrzy-
małby prym nad germańskim. Co przeszkodziło unii? Wiedzieliśmy, że pierwszą 
unię zachodnio-słowiańską zniszczył germanizm, drugą germanizm połączony 
z barbarzyństwem, trzecią rozkład monarchii polskiej na cząstki, czwartą śmierć 
niespodziewana ostatnich Przemyślidów, piątą z żalem powiedzieć musimy, nikt 
inny jak Rzym”3.

2 W. Krasiński, O Czechach i Polsce w wieku XIV, XV i XVI, Wieniec II, Warszawa 1858, 
s. 441–543.

3 K.B. Hoffman, O panslawizmie zachodnim. Studium historyczne, Poznań–Berlin 1868, s. 138 
i n.; por. tegoż, Historia reform politycznych w dawnej Polsce, Warszawa 1988.
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Sąsiedztwo polsko-czeskie mogło przerodzić się i niekiedy się przeradzało 
w poczucie swoistej wspólnoty słowiańskiej, ale było to zjawisko stosunkowo 
rzadkie4. Historiografia czeska nie stanowiła tu na tle dziejopisarstwa innych na-
rodów słowiańskich wyjątku, a jedną z przyczyn był stosunkowo słaby rozwój 
świadomości narodowej. Antyniemieckie nastawienie Czechów też zmieniało 
się z upływem czasu, a bywały przecież całe okresy dobrej współpracy z Niem-
cami. W znacznym stopniu o nastawieniu piśmiennictwa czeskiego przesądzało 
położenie geograficzne, Czechy bowiem sąsiadowały tylko z jednym narodem 
słowiańskim posiadającym własne państwo – Polską. Inni słowiańscy sąsiedzi, 
jak Łużyczanie czy mieszkańcy dzisiejszej Słowacji znajdowali się pod obcym 
panowaniem. Dystans oddzielający ziemie czeskie od Rusi był zbyt wielki, a do 
tego dochodziły różnice konfesyjne. W tej sytuacji idea słowiańska zostaje  – via 
facti – sprowadzona do relacji czesko-polskich. O Polakach też zresztą – w po-
równaniu do innych ludów słowiańskich – znajdujemy w piśmiennictwie czeskim 
najwięcej wzmianek. Wspólnota słowiańska realizowana poprzez zbliżenie cze-
sko-polskie swoje apogeum osiąga dwukrotnie w okresie średniowiecza, po raz 
pierwszy za ostatnich Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów, a następnie 
w stuleciu XV5.

Z okresu ostatnich Przemyślidów pochodzi sławny tzw. Manifest Przemysła 
Ottokara II. Niezależnie od długiej już dyskusji dotyczącej jego autentyczności, 
znajdujemy tam słowa, które egzemplifikują istotę idei wspólnoty słowiańskiej: 
„Przekonaliśmy się, że szczególnie nam podobny jest naród rozległej Polski 
(...) Polska bowiem we współbrzmieniu języka zgadza się z nami (...) również 
i jednością krwi łączy się z nami, i wiąże węzłem pokrewieństwa”6. Mamy tu 

4 R. Heck, Poczucie wspólnoty słowiańskiej w czesko-polskich stosunkach politycznych w śre-
dniowieczu, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria 3: Historia, red. J. Bardach, G. Labuda, 
Warszawa 1968, s. 67–78; tenże, Problem słowiański w średniowiecznej historiografii czeskiej, 
w: Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu Profesora Kazimierza Tymienieckie-
go, Poznań 1970, s. 281–304; Slovanství v národním životě Čechů a Slovaků, Praha 1968; F. Šma-
hel, Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000, s. 199 i n.

5 R. Heck, Problem słowiański…, s. 302
6 Przyczynki źródłowe do ostatnich lat panowania Ottokara II, red. B. Ulanowski [Scripto-

res rerum Polonicarum t. 12 ], Kraków 1888, nr 9; por. M. Pośpiech, Problem autentyczności 
manifestu Przemysła Ottokara II do książąt polskich, „Studia Historyczne”, 4, 1972, s. 537–549; 
F. Graus, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter, Sigmaringen 1980, s. 31; A. Barciak, 
Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku, Katowice 1992, s. 140; 
W. Iwańczak, Polskie badania nad dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich w średniowieczu, 
w: Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. 
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zatem odwołanie do elementów stanowiących podstawy więzi między ludźmi, do 
wspólnoty krwi i języka. Mało tego, w formularzach, a niekiedy i w dokumentach 
pojawia się określenie „my” odnoszące się do Polaków i Czechów. Jakie były re-
alne powiązania obu narodów trudno ocenić, czy wykraczały one poza zbliżony 
język i niechęć do obcych ? Pozostaje pytaniem, czy mamy tu do czynienia ze 
zmianą nastawienia szerszych grup społecznych, czy też jedynie z kreowaniem 
pewnych wzorców przez elity polityczne i intelektualne. Niezależnie od naszych 
ocen, widać, jak daleko już odeszliśmy od nastawienia dwóch sztandarowych 
kronikarzy Czech i Polski wcześniejszego średniowiecza, Galla i Kosmasa, któ-
rzy niekiedy w sposób dość bezceremonialny krytykują sąsiadów7. 

W dziejopisarstwie czeskim XIV wieku znajdujemy wiele przykładów po-
sługiwania się ideą słowiańską do różnych celów. Kronika Zbrasławska sporo 
uwagi poświęca Polsce, ignorując niemalże inne ludy słowiańskie. Mówi o so-
lidarności obu narodów opartej na wspólnym pochodzeniu i wspólnych celach 
politycznych8. Jednocześnie Piotr z Żytawy bardzo wyraźnie podkreśla słuszność 
pretensji Jana Luksemburskiego do korony polskiej. Szczególnie wyrazisty ślad 
idei słowiańskiej pozostawiła personifikacja obu narodów przedstawiona w oso-
bach ich praprzodków Czecha i Lecha. Dokonał tego nadworny historiograf Ka-
rola IV, autor oficjalnej wersji przeszłości ziem czeskich, Pulkava9. Wydaje się, 
że występuje tu bliski związek z polityką Karola IV, który, podkreślając swe sło-
wiańskie w części korzenie, snuł plany imperialne, w których Słowiańszczyzna 
zajmowałaby kluczowe miejsce. Częścią tej koncepcji byłoby zjednoczenie ziem 
polskich i czeskich pod berłem luksemburskim. Warto zauważyć, że kronika 

Nauki historyczne i filologiczne, red. R. Gładkiewicz, M. Myška, Praha 1995, s. 216 i n.; J. Žem-
lička, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha 2011, s. 489.

7 E. Janoušek, Poměr polsko-český v počátcich politického myšlení českého, w: K dějinám 
česko-slovenským v obdobi humanizmu. Sborník prací věnovaných J. B. Novákovi k 60. naro-
zeninám, Praha 1932, s. 19 i n.; B. Krzemieńska, Polska i Polacy w opinii czeskiego kronikarza 
Kosmasa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Se-
ria II, 1960, z. 15, s. 84 i n.; taż, Češi a Poláci v mínění svých nejstarších kronikářů, w: Tisic let 
česko-polské vzájemnosti, 1, Opava 1966, s. 53 i n.; D. Třeštík, Kosmas, Praha 1966, s. 81 i n.; 
A. Barciak, Relacje o Polsce i Polakach w najstarszych czeskich źródłach narracyjnych, „Historia 
i Współczesność” 6, 1982, s. 77 i n.; J. Krzyżaniakowa, Wizerunek Czechów w polskich źródłach 
średniowiecznych, w: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X–XVII w.), red. W. Iwańczak, 
R. Gładkiewicz, Wrocław–Warszawa 2004, s. 26 i n. 

8 R. Heck, Problem słowiański…, s. 293 i n.; A. Barciak, Obraz Polaka w średniowiecznej 
historiografii czeskiej, w: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny…, s. 50 i n.

9 Cronica Przibiconis dicti Pulkava, red. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum, Praha 1893, 
s. 5.
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Pulkawy powstała w momencie, gdy w Polsce władzę objęła – po Piastach – obca 
dynastia Andegawenów.

Po wspaniałym dla dziejopisarstwa w Czechach wieku XIV stulecie następ-
ne przynosi w tej dziedzinie regres. Historiografia epoki husyckiej i pohusyckiej 
skoncentrowana jest na wydarzeniach wewnętrznych w Czechach, brak jej szer-
szej perspektywy10. Właściwie – paradoksalnie – jedynym dziełem o zamierze-
niu syntetycznym jest Historia Bohemica Eneasza Sylwiusza Piccolominiego11, 
brak zaś utworów analogicznych, które wyszły spod piór autorów miejscowych. 
W tym samym czasie w Polsce narodziło się dzieło gigantycznych rozmiarów, 
które stało się na długie lata punktem odniesienia wszelkich rozważań historycz-
nych w Polsce. Jan Długosz – bo o nim mowa – poświęca południowym sąsiadom 
wiele miejsca i – jak to zwykle u niego – formułuje bardzo wyraziste opinie12. 
Zdecydowanie popierał pretensje Jagiellonów do tronu czeskiego uzasadniając to 
m.in. wspólnym językiem i wspólnym pochodzeniem Polaków i Czechów. Niem-
cy nie mają nic wspólnego ze Słowianami, ale Czesi skażeni herezją husycką 
powinni najpierw powrócić na łono Kościoła13. Zdając relację z wojny domo-
wej w Czechach pomiędzy Jerzym z Podiebradów a Ligą Katolicką ubolewa, że 
nie ma bardziej nieszczęśliwego królestwa niż czeskie. Długosz, który oprócz 

10 Por. P. Čornej, Rozhled, názory a postoje husitské inteligence v zrcadle dějepisectví 15. sto-
letí, Praha 1986, s. 20 i n.; M. Bláhová, Česká historiografie v husitské revoluci, w: Husitství – re-
formace – renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, t. II, Praha 1994, s. 439–448; 
P. Čornej, Tajemství českých kronik. Cesty ke kořenům husitské tradice, wyd. 2, Prah –Litomyšl 
2003, s. 37 i n. 

11 Aeneae Silvii Historia Bohemica, red. D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl, Fontes rerum 
Regni Bohemiae I, Praha 1998; z nowszej literatury o Piccolominim zob. Ch.É. Naville, Enea 
Silvio Piccolomini. L’uomo, l’umanista, il pontifice ( 1405–1464 ), Bologna 1984; B. Baldi, Pio II  
e la trasformazioni dell’ Europa cristiana, 1457–1464, Milano 2006; M. Wagendorfer, Die Schrift 
des Eneas Silvius Piccolomini, Città del Vaticano 2008; W. Iwańczak, Problematyka śląska 
w „Historii czeskiej” Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, w: Korzenie wielokulturowości Ślą-
ska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze 2009,  
s. 138–150. 

12 Stosunkiem Długosza do Czechów zajmowano się wielokrotnie, m.in.: J. Mikulka, Annales 
Jana Długosza a Czechy, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 8, 1963, s. 19–37; S. Solicki, Kon-
takty osobiste Jana Długosza z Czechami, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, XIV, 
1968, s. 147–177; M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia 
Źródłoznawcze” 15, 1971, s. 109–140; S. Solicki, Źródła Jana Długosza do problematyki czeskiej, 
Wrocław 1973; S. Gawlas, Świadomość narodowa Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze”, 27, 
1983, s. 47.

13 Na wytworzenie się w Polsce XV w. stereotypu Czecha-husyty wskazuje S. Bylina, Wize-
runek heretyka w Polsce późnośredniowiecznej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 30, 1985, 
s. 16 i n.
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benedyktyńskiej pracowitości znany jest z wielu poglądów dalekich od obiekty-
wizmu, przedstawia obszernie pertraktacje w sprawie objęcia tronu w Czechach 
przez Władysława Jagiellończyka. Pisarz sam uczestniczył w tych wydarzeniach 
i odwoływał się do wspólnoty interesów czesko-polskich w konflikcie z kurią 
rzymską i wspieranym przez nią Maciejem Korwinem. Oprócz tego powoływał 
się też na odwieczną przyjaźń, bliskość języka, a także – rzecz ciekawa – podo-
bieństwo obyczajów. Długosz był człowiekiem Kościoła, ale rozumiał też polską 
rację stanu i interesy dynastyczne14. Był – to oczywiste – przeciwnikiem here-
zji husyckiej, ale potrafił dyskretnie przemilczeć fakt, że to zwolennicy Jerzego 
z Podiebradów i utrakwiści zaproponowali Władysławowi Jagiellończykowi ko-
ronę i że wybór nie był wcale jednomyślny. Potrafił także przejść do porządku 
nad tym, że objęcie tronu czeskiego było sprzeczne z polityką popierającego Ma-
cieja Korwina papieża15.

Sąsiedztwo polsko-czeskie przeżywało różne sytuacje i te zmiany znajdo-
wały odzwierciedlenie w piśmiennictwie, wiele zagadnień podlegało ewolucji. 
Gdy w 1438 roku zaproponowano na tron czeski kandydaturę Kazimierza Jagiel-
lończyka jako rywala Albrechta Habsburga, Stare letopisy czeskie skomentowa-
ły to wydarzenie stwierdzeniem, że Niemcy od zawsze byli głównymi wrogami 
Czechów, Polaków i wszystkich Słowian16. Podobna argumentacja występuje 
w utworze Kratké sebránie z kronik českých k výstraze věrných Čechov i odnosi 
się także do tej samej elekcji. Anonimowy autor  uważa, że Niemcy powinni 
być podporządkowani Słowianom, ponieważ stanowią permanentne zagrożenie, 
a żeby temu zapobiec, należy wybrać na króla Słowianina, mimo iż nie może być 
to Czech17. Nastawienie autora dobrze ilustruje konsekwencja w pisaniu, gdyż 
Niemców pisze małą literą, gdy „czeski” czy „słowiański” – dużą. Kratké se-
bránie pojawiło się w jednym rękopisie wraz z najstarszą wersją apokryfu listu 
Aleksandra Wielkiego do Słowian. List ten zdobył w Czechach husyckich wielką 
popularność, mimo iż jego data powstania budzi wątpliwości; mógł zrodzić się 
w środowisku wczesnohumanistycznym, a być może znacznie wcześniej. Alek-
sander Wielki w liście tym Słowianom i ich plemionom w docenieniu wierności 

14 U. Borkowska, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza, Lublin 1983, s. 169 i n.
15 J. Krzyżaniakowa, Wizerunek Czechów…, s. 41.
16 Ze starých letopisů českých, red. J. Porák, J. Kašpar, Praha 1980, s. 132; por. R. Heck, Pro-

blem słowiański…, s. 302; A. Barciak, Obraz Polaka…, s. 53.
17 Výbor z české literatury husitské doby, red. B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka, t. II, Praha 

1964, s. 136–140; por. F. Šmahel, Idea národa…, s. 206 i n.
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i dotrzymywaniu sojuszy przydziela „cały pas ziemi od północy aż do południo-
wych rubieży włoskich i aby nikt poza waszą ludnością nie ważył się tam prze-
bywać, osiedlać lub szukać sobie miejsca do zamieszkania. Jeśli zaś znajdzie się 
przebywającego tam obcego, to będzie on waszym służebnikiem, a jego potom-
kowie służebnikami waszych potomków”18. 

Wspominaliśmy o ewolucji pewnych postaw, i taką właśnie obserwujemy 
w odniesieniu do postrzegania mieszkańców Śląska. Kronika Zbrasławska wy-
daje się stawiać znak równości pomiędzy Ślązakami i Polakami19, ale w stuleciu 
husyckim Ślązacy traktowani są już jako Niemcy. To oni – według Starych leto-
pisów czeskich – uosabiają najeźdźców i grabieżców ziem czeskich. Z kolei wy-
raźną satysfakcję wydaje się autor odczuwać, gdy opisuje, że Czesi także odbyli 
wiele wypraw na Śląsk i przywieźli stamtąd wiele łupów20.

Pomimo tak bliskiego sąsiedztwa, historiografia czeska nie wytworzyła 
w średniowieczu jakiegoś wyrazistego i pełnokrwistego wizerunku i stereotypu 
Polaka, mimo iż idea słowiańska ogranicza się w niej do związku z Polską21. 
Trzeba przyznać, że obraz Niemca w obrazie literackim czy źródłowym wypada 
znacznie ciekawiej, dość przypomnieć Kronikę tzw. Dalimila22. Dla porówna-
nia zatem sięgnijmy do tekstu późniejszego, pochodzącego z połowy XVI wie-
ku, zatytułowanego Kozmograffia česká, tj.vypsání o položení krajin neb zemí 
i obyčejích národuov celého světa, autorstwa Zygmunta z Puchova, wydanego 
w Pradze w roku 1554. Była to czeska przeróbka ogłoszonej nieco wcześniej 
ogromnej kosmografii Sebastiana Münstera. Znajdujemy tam następujący frag-
ment: „Polski naród jest wysokiej, pięknej i gładkiej postaci, stateczny, odważ-
ny, wojowniczy pieszo i konno, naród bardzo życzliwy, uprzejmy, zawsze mą-
dry i ostrożny. A do bojaźni bożej dość zdolny i skłonny, gdyby tylko wodzów 
mieli przykładnych i wiernych. Picie wśród nich wielkie panuje, jak pomiędzy 
wszystkimi północnymi narodami; jednak przy tym nie są tak bezwstydni jak 

18 Výbor z české literatury husitské doby…, s. 140 i n.; por. R. Urbánek, O volbě Jiřího 
z Poděbrad za krále českého, Praha 1958, s. 29 i n.; A. Vidmanová, K Privilegiu Alexandra Ve-
likého Slovanům, w: Husitství – reformace – renesance…, t. I, s. 105–121; J. Macek, Jagellonský 
věk v českých zemích ( 1471–1526), t. 4, Praha 1999, s. 206; F. Šmahel, Idea národa…, s. 207.

19 Chronicon Aulae Regiae, red. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum IV, Praha 1884, s. 230.
20 Ze starých letopisů…, s. 185.
21 Por. R. Heck, Problem słowiański…, s. 302  in.; A. Barciak, Obraz Polaka…, s. 54 i n.
22 Staročeská Kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského 

kulturního okruhu a její pramenná hodnota, t. 3, red. M. Bláhová, Praha 1995.
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inni, ale ostrożności i uprzejmości w tym używają, a kto się zatrzymać u zby-
tecznych trunków nie chce, mimo to nie zmuszają, lecz każdego takiego, innymi 
cnotami też obdarzonego, szanują i miłość do niego wielką zachowują. Rozpu-
sta i cudzołóstwo wśród tego narodu, jak i w innych chrześcijańskich krajach, 
bardzo się wzmogło i weszło w zwyczaj. Daj Boże wszechmogący, aby się go 
bali i przeciwko słowu i przykazaniu bożemu nie grzeszyli...”23. Ta rozbudowana 
charakterystyka użyta jest jednak w sposób instrumentalny. Autor widzi w Pol-
sce i Polakach ostatnią nadzieję, by stawić czoło ekspansji tureckiej, ponieważ 
Węgry już upadły. Aby zrealizować tę odpowiedzialną misję, Polacy muszą nie 
tylko ograniczyć swe niemoralne zachowanie, ale zrezygnować z części swobód 
szlacheckich, które rozsadzają dyscyplinę w państwie, a także posiadać silnego 
władcę. Zygmunt z Puchova krytykuje Polaków, ale żywi do nich dość sporo 
sympatii i uważa ich za zdolnych do dokonania ważnych zadań.

Zawirowania w obu sąsiadujących krajach w latach 40. XV wieku nie spo-
wodowały zerwania wzajemnych kontaktów. Faktem, który spowodował kolejne 
zbliżenie, było zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy siostrą Ludwika Po-
grobowca Elżbietą i Kazimierzem Jagiellończykiem. To był punkt oparcia dla 
późniejszych pretensji polskich do korony czeskiej. W czasie wojny trzynastolet-
niej zaciężni żołnierze walczyli zarówno po stronie polskiej, jak krzyżackiej24. 
Symbolicznym niejako przykładem pewnego chaosu w stosunkach polsko-cze-
skich są losy Oldrzycha Czerwonki, dowódcy czeskich oddziałów najemnych 
walczących po stronie krzyżackiej. Gdy Zakon zalegał mu z wypłaceniem żołdu, 
w czerwcu 1457 roku sprzedał Polsce za sumę 190 tysięcy florenów węgierskich 
zamki krzyżackie w Malborku, Tczewie i Iławie25. W konsekwencji Kazimierz 
Jagiellończyk uroczyście wjechał do Malborka, a Wielki Mistrz Ludwig von 

23 Przekład polski fragmentu podaję za: A. Měšt’an, Czesko-polskie kontakty literackie i kultu-
ralne w okresie renesansu, w: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju, red. J. Wy-
rozumski, Kraków 1998, s. 71; o dziele Zygmunta z Puchova wraz z charakterystyką Polski i Pola-
ków oraz stosowną literaturą przedmiotu zob. J. Pánek, Polonia cosmographica (Polska i Polacy 
w kosmografii pierwotnej i w jej adaptacji czeskiej), w: Piśmiennictwo Czech i Polski w średnio-
wieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, s. 116–132.

24 Podstawowe opracowanie dziejów wojny trzynastoletniej: M. Biskup, Trzynastoletnia woj-
na z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967; o udziale Czechów w wojnie por. Češi 
a Poláci v minulosti, red. J. Macůrek, t. 1, Praha 1964, s. 150 i n.; P. Stanko, Najemnicy z tere-
nu Królestwa Czech w okresie wojny trzynastoletniej. (Przyczynek do identyfikacji, pochodze-
nia i karier wybranych żołdaków), w: Polacy w Czechach – Czesi w Polsce. X –XVIII wiek, red. 
H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004, s. 77–89.

25 M. Biskup, Trzynastoletnia wojna…, s. 424 i n.
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Erlichshausen musiał przenieść siedzibę Zakonu do Królewca. Czerwonka w ra-
mach wynagrodzenia otrzymał zamki w Kowalewie, Świeciu i Golubiu, a w latach 
1457–1458 w „nowych barwach” bronił Malborka przed wojskami krzyżackimi. 
W 1460 roku wrócił do Pragi i został przez Jerzego z Podiebradów wtrącony do 
więzienia za złamanie zasady wierności, utratę honoru i zdradę Zakonu. Polscy 
protektorzy nie zapomnieli o nim i doprowadzili do uwolnienia Czerwonki, który 
odwdzięczył się swym opiekunom powrotem na plac wojny i skutecznie walczył 
pod Golubiem.

Profesjonalizacja armii, tak charakterystyczna dla przełomu średniowiecza 
i czasów nowożytnych, odbiła jak widać swe piętno na stosunkach polsko-cze-
skich. Kolejne przykłady owego „zawodowstwa” w wojsku znajdujemy na przeło-
mie XV i XVI wieku, gdy świetnie wyszkoleni żołnierze czescy walczą skutecz-
nie w armii polskiej na różnych frontach, na północy z Zakonem, na rubieżach 
południowo-wschodnich z Tatarami, Turkami oraz mołdawskimi wasalami tych 
ostatnich. W owych obfitujących w różne kampanie militarne czasach, Czesi wy-
stępują praktycznie we wszystkich większych akcjach wojsk polskich26. Jednym 
z bezpośrednich następstw tej obecności czeskiej jest wiele terminów z zakresu 
militarystyki, które z języka czeskiego przeniknęły do polskiego.

Niezależnie od sympatii i antypatii narodowych realizowane były pewne 
działania na polu dyplomacji i polityki. Wielu badaczy uważa, że nawiązanie 
przyjaznych kontaktów w tej sferze w epoce Jerzego z Podiebradów należy uznać 
za wydarzenie wielkiej wagi. Po objęciu władzy przez króla husytę Kazimierz 
Jagiellończyk uwikłany w wojnę trzynastoletnią z Zakonem nie mógł podjąć 
żadnej poważniejszej akcji, by zaakcentować swe pretensje do tronu czeskiego, 
mimo iż ugrupowania katolickie z Wrocławiem na czele zachęcały go, by usunąć 
heretyckiego władcę27. Kazimierz usiłował jedynie wyegzekwować od Jerzego 
uznanie praw dziedzicznych swych synów do tronu czeskiego. Później też nie 
kwapił się raczej, by przyjąć koronę czeską z rąk papieża Piusa II i rozpocząć 
wojnę z Jerzym z Podiebradów. Ten ostatni usiłował zresztą prezentować się 
w roli negocjatora i pośrednika, m.in. ubiegał się o wystąpienie w charakterze 
rozjemcy w konflikcie polsko-krzyżackim. W trójkącie Polska–Czechy–kuria 

26 Češi a Poláci v minulosti…, s. 218 i n.; M. Plewczyński, Czesi w wojsku polskim na przełomie 
XV i XVI wieku, w: Polacy w Czechach – Czesi w Polsce…, s. 51–77; tenże, W służbie polskiego 
króla: z zagadnień struktury narodowościowej armii koronnej w latach 1500–1574, Siedlce 1995.

27 Zob. charakterystykę dyplomacji Kazimierza Jagiellończyka w: M. Biskup, K. Górski, Kazi-
mierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987, s. 173 i n.
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papieska istniała określona zależność, w momentach napięć na linii Rzym–Praga 
następowało zbliżenie polsko-czeskie28. Te wahania we wzajemnych relacjach są 
dobrze widoczne w roku 1460, gdy w styczniu na spotkaniu obu władców w By-
tomiu nie uzyskano zbliżenia stanowisk, ale 11 miesięcy później, w tymże Byto-
miu, na kolejnym zjeździe, atmosfera była już znacznie lepsza. Spektakularnym 
zwieńczeniem tych prac przygotowawczych był zjazd w Głogowie w 1462 roku29, 
z udziałem władców Czech i Polski oraz posłów księcia bawarskiego Ludwika. 
Zawarto tam sojusz antyturecki, ale faktycznie skierowany przeciw dążeniom 
Kurii Rzymskiej. Zakon Krzyżacki został w ten sposób pozbawiony potencjalne-
go sojusznika – Czech. Jerzy z Podiebradów zrezygnował z praw korony czeskiej 
do ziem śląskich niedawno przyłączonych do Polski (Siewierz, Oświęcim i Zator) 
i ze zwierzchności królów czeskich nad Mazowszem.

Dyplomacja polska w ten sposób umocniła wyraźnie swą pozycję na terenie 
Rzeszy. Nie przypadkiem też plan związku władców europejskich dla obrony 
Europy przed ekspansją turecką inspirowany był z kręgu władców Czech, Francji 
i Polski, czyli państw, które szukały swego miejsca na politycznej mapie Europy 
w obronie przed zagrożeniem tureckim krocząc inną drogą niż papiestwo i zwią-
zany z nim cesarz Fryderyk III.

Zjazd w Głogowie był tylko jednym wydarzeniem – chociaż szczególnie 
ważnym – z serii umów polsko-czeskich30. Późniejsze, z przełomu XV i XVI wie-
ku, odwoływały się do programu sformułowanego w Głogowie, przywoływały 
hasła przyjaźni, braterstwa narodów i wspólnych działań przeciw Turkom. Jedna 
z tych umów eksponowała interesy polityczne dynastii, gdyż zakładała wzajemną 
pomoc monarchów w razie buntu poddanych.

Błędem byłoby jednak bezkrytyczne przyjmowanie owego zbliżenia pol-
sko-czeskiego; wydaje się, że cały czas bardzo mocnym punktem odniesienia 
była pragmatyka i interesy dynastyczne, które często brały górę nad braterstwem 
Słowian. Ten ostatni motyw bywał traktowany instrumentalnie – gdy w 1467 
roku powstał plan zastąpienia Jerzego z Podiebradów przez reprezentanta Polski, 
natychmiast uruchomiony został wątek solidarności słowiańskiej i pokrewień-
stwa obu narodów. Zresztą Kazimierz Jagiellończyk też momentami zdradzał 

28 Por. J. Smołucha, Polityka Kurii Rzymskiej za pontyfikatu Piusa II (1458 –1464) wobec 
Czech i krajów sąsiednich. Z dziejów dyplomacji papieskiej w XV wieku, Kraków 2008.

29 R. Heck, Zjazd głogowski w 1462 r., Warszawa–Wrocław 1962.
30 Češi a Poláci v minulosti…, s. 211.



105Sąsiedztwo polsko-czeskie w końcu średniowiecza. Wybrane zagadnienia

prawdziwe powody swego postępowania. W toku wojny o Czechy w 1479 roku 
z Maciejem Korwinem król oświadczył: „Nie myślcie, że tak nam jest miły nasz 
syn król czeski, byśmy mu kosztem waszym zapewniać mieli pokój, ale raczej go 
zostawimy by cierpiał ucisk, niżbyśmy mieli opuścić was i ziemię, gdyż więcej 
i wyżej cenimy was i ziemie pruskie, niż czeską koronę”31. Te słowa pokazu-
ją hierarchię wartości Kazimierza Jagiellończyka – priorytetem były wówczas 
uzyskane w wyniku wojny trzynastoletniej zdobycze pruskie. Dodajmy jeszcze, 
że sympatia Jerzego z Podiebradów do północnych sąsiadów nie przeszkadzała 
mu w pertraktacjach z Albrechtem Brandenburskim zajmować postawy antypol-
skiej32.

Wybór Władysława Jagiellończyka na tron czeski potwierdzał, że kryte-
ria polityczne interferowały ze zbliżeniem i braterstwem dwóch słowiańskich 
narodów. Często wówczas pojawiał się argument podobieństwa języków, ob-
serwatorzy niemieccy tych wydarzeń sądzili, że bliskość czeskiego i polskiego 
doprowadzi do zjednoczenia obu narodów. W istocie oba języki dość wyraźnie 
się wówczas różniły, choć językoznawcy już dawno podkreślali obecność wie-
lu bohemizmów w języku polskim33. Wracając do objęcia tronu czeskiego przez 
Władysława Jagiellończyka, to przywitanie go w Pradze nie przebiegało jedynie 
w atmosferze przyjaźni, zdarzały się też bójki i awantury Prażan z polskim oto-
czeniem nowego władcy.

Niewątpliwie po okresie izolacji europejskiej Czech husyckich ich zbliżenie 
z Polakami stanowiło poważny sukces i to one bardziej o nie zabiegały niż Polska. 
Jednocześnie pozostaje pytaniem otwartym, na ile wspólnota polityczna, związki 
dynastyczne przekładały się na wspólnotę ideową, poczucie więzi słowiańskiej, 
braterstwo duchowe. Przytoczone przez nas różne przykłady wskazują, że kwe-
stia ta jest nadzwyczaj złożona i stan naszej wiedzy nie upoważnia, jak na razie, 
do jednoznacznych konkluzji.

31 Acten der Ständetage Preussens Königlichen Antheils, Bd. I, hrsg. v. F. Thunert, Danzig 
1896, s. 483.

32 F. Šmahel, Idea národa…, s. 206. Szerzej o kontaktach czesko-polskich: R. Urbánek, Věk 
poděbradský, t. IV, Praha 1962.

33 J. Reczek, Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca 15. wieku, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1968.
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StreSzczenie

W artykule omówiono relacje polsko-czeskie, głównie w okresie późnego średniowie-
cza. Autor przywołuje przykłady przychylnego charakteryzowania Polaków zaczerpnię-
te przede wszystkim z bogatego piśmiennictwa czeskiego w XIV wieku. W XV wieku 
problemem we wzajemnych relacjach stała się sprawa husycka. Nie doprowadziła ona 
jednak do zerwania relacji politycznych, chociaż Czechy były izolowane w ówczesnej 
Europie. Wręcz przeciwnie, powstał wówczas projekt związku politycznego w postaci 
unii. Nie został on ostatecznie wcielony w życie, ale przedstawiciel dynastii Jagiellonów 
zasiadł na tronie czeskim (Władysław Jagiellończyk). W XIX wieku, w okresie niewoli 
obu narodów, wracano do idei związku między nimi, winiąc często przodków za niewy-
korzystanie szansy na zbudowanie potęgi politycznej obejmującej zachodnich Słowian, 
co – jak sądzono – mogło uchronić oba narody przed późniejszą katastrofą polityczną.

the poliSh-czech neighbouring in the middle ageS

abStract

The author discusses the Polish-Czech relations, mainly during the late Middle Ages. 
In the article there are examples of positive images of the Poles, which have been taken 
from the voluminous Czech writing from the 14th century. In the 15th century the main 
question in the mutual relations was the Hussite cause. Yet, it did not end in breaking the 
political relations in spite of the fact that the Kingdom of Bohemia was isolated in Europe 
at that time. Just the reverse, it was just then that a project of a union with the Czechs was 
created. Finally, it was not implemented, but a representative of the Jagiellonian dynasty 
ascended the Czech throne (Vladislaus Jagiellon, Czech: Vladislav Jagellonský, Polish: 
Władysław Jagiellończyk). In the 19th century, when the two nations did not have their 
own states, the idea of the union between them was often evoked and their ancestors 
were being criticised for not taking advantage of the chance to build a political power of 
the Western Slavs, which – it was believed – could have saved the two nations from the 
subsequent political catastrophe.





p r z e g l ą d  z a c h o d n i o p o m o r s k i
r o c z n i k X X X i  (l X) r o k 2016 z e s z y t 1
s t U d i a  i  r o z p r a W y

Rafał Kubicki 
Uniwersytet Gdański

w troSce o zbawienie  
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Testamenty mieszczańskie od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem bada-
czy, dając rzadką możliwość wniknięcia w wiele sfer życia ludzi w średniowie-
czu1. Poprzez śledzenie sposobu rozporządzania przez testatorów posiadanym 
majątkiem pozwalają zarówno na odtwarzanie ich relacji rodzinnych, jak i zabie-
gów podejmowanych w związku ze staraniami o zapewnienie sobie życia wiecz-
nego. Analizując dyspozycje poszczególnych osób, dotyczące zapisów na cele 
pobożne (ad pias causas), możemy poznać nie tylko zwyczaje panujące w danym 
środowisku, ale i decyzje motywowane indywidualnymi przekonaniami testato-
ra, do pewnego stopnia rozpoznać osobiste starania, w większości bliżej nam 
nieznanych mieszkańców ówczesnych miast, które wyrażały się w zabiegach 

1 Wciąż aktualne uwagi wprowadzające w to zagadnienie sformułował A. von Brandt, Mittelal-
terliche Bürgertestamente. Neuerschlossene Quellen zur Geschichte der materiellen und geistigen 
Kultur, Heidelberg 1973, s. 5–32. Próbę charakterystyki polskich badań nad testamentami podjął 
ostatnio J. Wysmułek, Urban Testaments in Poland: Research Present and Future, w: Uses of 
the Written Word in Medieval Towns: Medieval Urban Literacy II, ed. M. Mostert, A. Adamska, 
(Utrecht Studies in Medieval Literacy, 28), Brespols 2014, s. 299–312. 
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o zapewnienie sobie wspomnienia modlitewnego poprzez opłacenie modlitw od-
prawianych w intencji zbawienia swej duszy. W tym miejscu uwagę skupimy 
na analizie dyspozycji zawartych w testamentach mieszczan Gdańska2 i Elblą-
ga3, spisanych w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, przypatrując się 
głównie zapisom na cele pobożne osób trudniących się kupiectwem, a więc zaję-
ciem obarczonym według ówczesnych wyobrażeń i doktryny Kościoła szczegól-
ną dwuznacznością, gdy idzie o czyny godne chrześcijanina i przybliżające go do 
zbawienia4. Wydaje się, że w związku z tym ciekawa może być próba porównania 

2 Testamenty mieszczan Gdańska od dawna były badane przez historyków zajmujących się 
rekonstrukcją różnych elementów życia miejskiego w późnym średniowieczu. Na większą ska-
lę wykorzystywał je H. Samsonowicz, Gospodarcze podstawy patrycjatu gdańskiego w XV w., 
„Kwartalnik Historyczny”, 66, 1959, z. 3, s. 760–778; tenże, Badania nad kapitałem mieszczań-
skim Gdańska w II poł. XV wieku, Warszawa 1960; tenże, Mieszczańska dobroczynność prywatna 
w Polsce późnego średniowiecza, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, 
red. S.K. Kuczyński i in., Warszawa 1976, s. 505–511; tenże, Chrześcijaństwo na peryferiach 
Europy. Formy życia religijnego w miastach nadbałtyckich na schyłku średniowiecza, w: Spo-
łeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. VI, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1994, 
s. 207–215; B. Możejko, Gdański mieszczanin w obliczu śmierci. Zapisy testamentowe z II połowy 
XV w. (Na podstawie księgi ławniczej), w: Mieszczanie, wasale, zakonnicy, red. B. Śliwiński, Mal-
bork 2004, s. 127–162 (Studia z dziejów średniowiecza, 10); taż, Rozrachunek z życiem doczesnym. 
Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Gdańsk 2010. W stosunku do tej 
ostatniej pracy liczne uwagi krytyczne zgłosił W. Długokęcki, W sprawie późnośredniowiecznych 
testamentów Gdańskich, „Zapiski Historyczne”, 76, 2011, z. 3, s. 115–139. Pogłębioną interpre-
tację danych zaprezentował zaś P. Łozowski, O pożytkach z kwantyfikacji w badaniach nad śre-
dniowiecznymi testamentami. Uwagi o pracy Beaty Możejko „Rozrachunek z życiem doczesnym. 
Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku”, „Roczniki Dziejów Społecznych 
i Gospodarczych”, 72, 2012, s. 227–236.

3 Testamenty mieszczan elbląskich na większą skalę wykorzystywał M. Toeppen, Elbinger 
Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im Mittelalter, H. 1–3, Danzig 
1871–1873. W ostatnim czasie widać pewną intensyfikację badań nad tymi dokumentami, zob. 
R. Kubicki, Testamenty elbląskie z XIV – początków XVI w. – charakterystyka wraz z listą te-
statorów w układzie chronologicznym, „Rocznik Elbląski”, 20, 2006, s. 199–208; tenże, Kultura 
materialna w testamentach elbląskich w XV – początku XVI w., „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, 58, 2010, z. 2, s. 199–213; tenże, Pielgrzymki w testamentach mieszczan elbląskich 
w XV – początkach XVI wieku, w: Z dziejów średniowiecza. Pamięci profesora Jana Powierskiego 
(1940–1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010, s. 179–188; tenże, Formy pobożności w mieście 
późnośredniowiecznym w świetle zapisów na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich 
(XV – początek XVI w.), „Zapiski Historyczne”, 76, 2011, z. 2, s. 8–27; tenże, Mieszkańcy Elbląga 
w świetle piętnastowiecznych testamentów, „Rocznik Elbląski”, 24, 2012, s. 25–44; P. Oliński, 
Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowo-
żytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń 2008, s. 389–398, 460–
466; tenże, Społeczne uwarunkowania zapisów testamentowych w średniowiecznym Elblągu, 
w: In memoriam honoremque Casimiri Jasiński, red. J. Wenta, P. Oliński, Toruń 2010, s. 181–192.

4 Klasyczne ujęcie obrazu kupca w społeczeństwie średniowiecznym i oceny tej profesji przez 
ówczesnych teologów dali A.J. Guriewicz, Kupiec, w: Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, 
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działań podejmowanych w trosce o swe zbawienie przez kupców pochodzących 
z dwóch pobliskich ośrodków handlowych.

1. Testamenty mieszczan Gdańska i Elbląga

Rozpatrując tak sformułowany problem trzeba na wstępie omówić podstawę 
źródłową, jaką dziś dysponujemy, a więc liczbę oryginalnych testamentów i ich 
wpisów do ksiąg miejskich pochodzących z lat 1450–15265. W wypadku Głów-
nego Miasta Gdańska, w którym obowiązywało prawo chełmińskie, zachowały 
się informacje o ponad 130 testamentach mieszczańskich oblatowanych w księ-
gach ławniczych z lat 1466–1476 i 1499–1506 i dalsze wzmianki o dyspozycjach 
z całego okresu 1451–1526 (łącznie z wcześniej wymienionymi 144)6. Spośród 
nich tylko kilka testamentów przetrwało jako dokumenty samoistne7. Z kolei 
testamenty mieszczan Elbląga, gdzie stosowano prawo lubeckie, zachowały się 
w zdecydowanej większości w oryginale. W sumie dysponujemy dziś 128 testa-
mentami mieszkańców tego miasta z lat 1450–15158. Razem mamy więc infor-
macje o dyspozycjach zawartych w ponad 270 dokumentach wystawianych przez 
przedstawicieli różnych grup ludności miejskiej. Z natury rzeczy były to osoby 

tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa–Gdańsk 1996, s. 303–352 oraz J. Le Goff, Sakiewka 
i życie: gospodarka i religia w średniowieczu, tłum. H. Zaremska, Gdańsk 1995. 

5 Rok 1450 przyjęto umownie ze względu na fakt zachowania się licznych testamentów miesz-
czan elbląskich z drugiej połowy XV w., a rok 1526 to data spisania testamentu gdańszczanina 
Wawrzyńca Coppe, który uczynił w nim legaty na rzecz szpitali miejskich, klasztorów i kościo-
łów. Zob. B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 83.

6 Dane za B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 34–35. W księdze ławniczej Głównego Mia-
sta z lat 1466–1476 (sygn. 300,43/2b) znajduje się 70 oblat testamentów, spośród których tylko 13 
zawiera dyspozycje na rzecz instytucji kościelnych (to jest 18,5%). Najwięcej dokumentów wpisa-
no do wspomnianej księgi w roku 1474, bo aż 19, ale tylko w dwóch spośród nich umieszczono za-
pisy na cele pobożne (co daje 10,5%). Obliczenia własne na podstawie tabeli zamieszczonej przez 
B. Możejko, Gdański mieszczanin…, s. 152–161. Zestawienie wszystkich testamentów z lat 1426–
1521 zob. B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, tabela 1, s. 42–47. Pomijamy zapisy Marqwarta 
Knake i Bernda Spytha, które nie był testamentami, zob. W. Długokęcki, W sprawie…, s. 121, 127.

7 Tylko nieliczne spośród testamentów mieszczan gdańskich zostały ogłoszone drukiem. Frag-
menty dyspozycji kilku testamentów ogłosił G. Löschin, Beiträge zur Geschichte Danzigs und sei-
ner Umgebung, H. 1, Danzig 1837, s. 17–24; P. Simson, Das Testament des Danziger Schöffen und 
Ratsherrn Otto Angermünde von 1492, „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins” 
(dalej: MWG), 14, 1915, H. 3, s. 42–48; H. Haßbargen, Das Testament des Danziger Offizials Ni-
colaus Schwichtenberg, MWG, 25, 1926, H. 4, s. 78–94. Ponadto testament kupca gdańskiego Pio-
tra Strufuncka z 1498 r. wpisany do księgi ławniczej Starego Miasta Gdańska (sygn. 300,41/188, 
k. 1v–2r) opublikował H. Samsonowicz, Badania nad kapitałem…, s. 99, przypis 359.

8 R. Kubicki, Testamenty elbląskie…, s. 204–208.
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należące do warstw posiadających mniejszy lub większy majątek, którym można 
było dysponować na łożu śmierci, w tym i na cele pobożne z myślą o zapewnieniu 
sobie wspomnienia modlitewnego. Spośród nich interesują nas tu przede wszyst-
kim dyspozycje wydane przez kupców gdańskich i elbląskich. Niestety, w ogól-
nej liczbie zachowanych przekazów nie zawsze łatwo określić dokładnie przyna-
leżność mieszczanina do warstwy związanej z zajęciem kupieckim. Zazwyczaj 
tylko pośrednie wskazówki pozwalają na zaliczenie danej osoby do tej profesji, 
w związku z czym przyjęto nieco upraszczające problem założenie, że grupę tę 
tworzyli nie tylko kupcy wciąż aktywni w czasie spisywania ostatniej woli, ale 
i osoby sprawujące funkcje we władzach miejskich, które uprzednio trudniły się 
tym zajęciem9. Oczywiście obraz wyłaniający się z analizy dokumentów ostatniej 
woli nie będzie pełnym przedstawieniem środowiska kupców, co wynika z fak-
tu, że nie istniał wówczas obowiązek spisywania testamentu10. Często nie było 
nawet takiej potrzeby, ponieważ zasady dziedziczenia majątku określone były 
w odpowiednich artykułach prawa chełmińskiego11 lub lubeckiego12. Do jego 
sporządzenia dochodziło natomiast zazwyczaj w przypadku zapisów na cele po-
bożne lub chęci umieszczenia dyspozycji wykraczających poza zwykłe zasady 

9 H. Samsonowicz, Badania nad kapitałem…, s. 33, 105–115.
10 Nie zawsze też dyspozycje na cele dewocyjne były uwzględniane w zachowanych testamen-

tach. Przykładowo Piotr Strufunck nie umieścił zapisów tego rodzaju w swym testamencie spi-
sanym 19 XII 1498 r., H. Samsonowicz, Badania nad kapitałem…, s. 99. Z innych przekazów 
wiadomo, że już w 1481 r. sporządził zapis dla kaplicy św. Doroty w kościele NMP w Gdańsku, 
a 15 XI 1498 r. dalsze zapisy dla bractwa NMP w kościele mariackim w Gdańsku, B. Możejko, 
Rozrachunek z życiem…, s. 72–73.

11 W prawie starochełmińskim przewidziano dziedziczenie żony i dzieci, z równymi prawami 
synów i córek. Wdowie po zmarłym bezpotomnie mężu przypadała połowa ich wspólnego mająt-
ku. W jego skład wchodziły nieruchomości i ruchomości z wyjątkiem rzeczy wniesionych przez 
żonę jako jej wyprawa (gerada), zob. B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 23–24; W. Długo-
kęcki, W sprawie…, s. 117–119.

12 Zgodnie z zasadami dziedziczenia w prawie lubeckim, które miało zastosowanie w Elblą-
gu, uznawano w zakresie prawa spadkowego ograniczoną formę dziedziczenia testamentowego. 
W przypadku jego spisania ważną rolę pełnili kuratorzy masy spadkowej. Po zmarłym mężu ma-
jątek ruchomy i nieruchomy dziedziczyła żona wraz z dziećmi. Dodatkowo żona musiała wyrazić 
zgodę, gdyby mąż chciał sprzedać tę część majątku, którą wniosła ona do wspólnego gospodar-
stwa. Co więcej, do sprzedaży jej posagu mogło dojść tylko w sytuacji przymusowej, gdy jedno 
z nich trafiło do niewoli, lub z głodu. Małżonka i dzieci na równi dziedziczyły dobra po zmarłym 
mężu. Jeżeli dzieci były nieletnie, sąd ustanawiał kuratorów, którzy strzegli całości majątku aż do 
ich pełnoletności. W przypadku, gdy wdowa wstępowała w kolejny związek małżeński, jej część 
majątku była oddzielana od tej przypadającej dzieciom, E. Rozenkranz, Prawo lubeckie w Elblą-
gu od XIII do XVI wieku, „Rocznik Gdański”, 51, 1991, z. 1, s. 28.
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dziedziczenia13. Co więcej, znane są przypadki, gdy jedna osoba spisywała kilka 
wersji swego testamentu, w tym i oddzielny dokument uwzględniający legaty na 
cele pobożne w intencji modlitw za zbawienie swej duszy14. Okoliczność ta po-
woduje, że dostępne źródła są stosunkowo reprezentatywne dla rozpatrywanego 
przez nas zagadnienia. 

W ogólnej liczbie zachowanych testamentów (Elbląg) i informacji o zawar-
tych w nich dyspozycjach (Gdańsk) najlepiej reprezentowana jest grupa kupców 
i członków elity władzy (rajców, burmistrzów i ich rodzin), rozporządzających 
majątkiem od kilkuset do nawet ponad tysiąca małych grzywien (dalej: grz.) 
w gotówce15. Niewiele natomiast, biorąc ogólną liczbę przedstawicieli tych profe-
sji w mieście, zachowało się zapisów ostatniej woli osób należących do grupy han-
dlarzy, przekupni i rzemieślników. Dobrze widać to na przykładzie dokumentów 
ostatniej woli sporządzonych przez mieszkańców Elbląga, gdzie 28% testamen-
tów zostało spisane przez osoby dysponujące w testamencie ogólną sumą ponad 
200 grz. w gotówce, 26% od 50 grz. do 200 grz., a 68% do 50 grzywien16. Do gru-
py tworzącej elitę władzy i kupców zaliczone zostały tu osoby rozporządzające 

13 H. Samsonowicz, Badania nad kapitałem…, s. 92. Powszechność tej praktyki potwierdza 
przykład miasta Stralsundu, zob. J. Schildhauer, „Ad pias causas” Vermächtnisse an die Kirche 
und an die Armen – auf der Grundlage der Stralsunder Bürgertestamente (Anfang des 14. Jahr-
hunderts bis zur Reformation), w: Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowa-
ne Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyrobisz, M. Tymow-
ski, Warszawa 1991, s. 291–301.

14 Sytuacja taka miała miejsce w wypadku testamentów gdańszczan Mikołaja Stuffinga 
i Henryka Eggerda z Dortmundu, zob. B. Możejko, Rozrachunek z życiem doczesnym…, s. 32, 
40–41. Było tak również w przypadku mieszczanina elbląskiego Mateusza (Mattisa) Folmera. 
W 1470 r. spisał on swój pierwszy testament, a w 1484 r. uzupełnił go drugim dokumentem, za-
wierającym tylko legaty na cele pobożne czynione w intencji modlitw za swą duszę, R. Kubicki, 
Mieszkańcy Elbląga…, s. 19. 

15 W dalszej części artykułu używamy skrótu grz. na oznaczenie liczby grzywien. Przypo-
mnieć należy, że grzywna pruska była jedynie jednostką obrachunkową w Prusach. „Wagę grzyw-
ny chełmińskiej określono na 191,29 g srebra i miano z niej wybijać 720 denarów (fenigów)”, 
W. Odyniec, Chełmiński system miar i chełmińska stopa mennicza w rozwoju historycznym, 
w: Studia culmensia historico-juridica, czyli księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, 
t. 1, red. Z. Zdrójkowski, Toruń 1990, s. 406. W pierwszej połowie XV w., gdy obniżyła się realna 
zawartość srebra w bitych monetach, zaczęto odróżniać grzywny dobre od małych (drobnych), 
w stosunku 1 do 2.

16 Dane te trzeba skonfrontować z szacunkami na temat zamożności mieszkańców miasta El-
bląga opartymi na kryterium liczby posiadanych nieruchomości. Według obliczeń Romana Czai 
w 1479 r. do grupy zamożnych należało 8% mieszkańców, średniozamożnych 28%, a do grupy 
ubogich 64%, zob. R. Czaja, Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Toruń 1992, s. 42; 
R. Kubicki, Kultura materialna…, s. 199, przypis 10.
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co najmniej 200 grz.17. Grupę tę można jeszcze rozszerzyć uwzględniając z pew-
nymi wyjątkami osoby, które zapisywały wprawdzie mniejsze sumy, ale rozpo-
rządzały też nieruchomościami w mieście18. Oczywiście mieszczanie zapisujący 
nieruchomości zazwyczaj dysponowali również wielkimi sumami w gotówce, 
czego potwierdzenie mamy i w przypadku Elbląga, gdzie ich zapisy wynosiły od 
245 do 888 grz. Choć tę ostatnią sumę zapisał w 1496 roku wyjątkowo nie kupiec, 
a kramarz – Paweł Bolhagen19. W latach 1450–1515 były tylko trzy przypadki, 
na dwanaście ogółem, gdy za zapisem nieruchomości szły niewielkie dyspozycje 
w gotówce: 93,5 grz. zapisał w 1463 roku Marcin Scholcze, 13,5 grz. w 1481 
roku zagrodnik Hans Bruckmann, a 32,5 grz. w 1495 roku Ludwik Tannenberg20. 
W Gdańsku zapisy czynione przez kupców również należały do największych. 
Setki grzywien na cele pobożne zapisywali w swych testamentach kupcy Filip 
Bischop, Otton Angermünde i Henryk Eggerd21. Podobnie jak Jan Dirckzon, któ-
ry uwzględnił w swym testamencie z 1500 roku nie tylko żonę i siostrzeńca Ja-
kuba Swerwolta, który otrzymał czwartą część majątku, ale również zapis dla 
miasta (10 grz.), a przede wszystkim legaty na cele pobożne i dla biednych na 

17 R. Kubicki, Formy pobożności…, tabela 1, s. 13. Punktem wyjścia był podział przyjęty 
w taryfie podatkowej, którą dyskutowano na zjazdach stanowych w 1431 i 1433 r., gdzie ludność 
podzielono na trzy grupy: 1 – „najzamożniejszych obywateli” (patrycjuszy, bogatych kupców 
sprawujących władzę w mieście) oraz pozostałych przedstawicieli warstwy kupieckiej i browarni-
ków, 2 – „pospolitych obywateli” i rzemieślników, 3 – „ludzi luźnych” (pracowników najemnych, 
dniówkowych, uczniów cechowych, ludność przedmiejską), zob. R. Czaja, Struktura społeczna, 
w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, 
Warszawa 2008, s. 445; R. Kubicki, Formy pobożności…, s. 10 przypis 17.

18 Ogólnie na temat zapisów nieruchomości zapisywanych w testamentach elbląskich zob. 
R. Kubicki, Mieszkańcy Elbląga…, s. 25–26. Podkreślić trzeba, że zgodnie z prawem lubeckim 
pełne prawo do świadczenia przed sądem miały tylko osoby dysponujące własnymi nieruchomo-
ściami w mieście, R. Czaja, Socjotopografia miasta…, s. 41.

19 Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), sygn. APG 368/II, 115.
20 Zapisy nieruchomości w testamentach z lat 1450–1515 uczynili następujący mieszkańcy El-

bląga: 1457 r. Bartłomiej Scipper 550 grz. i dom (APG, Akta miasta Elbląga, rękopisy elbląskie, 
sygn. 492/251, s. 815–816); 1463 r. Marcin Scholcze 93,5 grz. i dom (APG, Akta miasta Elbląga, 
dokumenty, sygn. 368/II, 67); 1473 r. Jeremiasz Voith 702 grz. i dom (APG 492/251, s. 161–162); 
1480 r. Piotr Stabage 252,5 grz. i dom (APG 368/I, 85); 1481 r. Hans Bruckmann 13,5 grz. i dom 
(APG 368/II, 111); 1481 r. Piotr Hoppe 850 grz. i dom (APG 368/II, 81); 1492 r. Hans Lange alias 
Prewse 245 grz. i dom (APG 368/I, 140); 1494 r. Herman Emeke 374 grz. i dom (APG 492/251, 
s. 811–812); 1495 r. Piotr Reese 353 grz. i dom (APG 368/II, 113); 1495 r. Ludwik Tannenberg 
32,5 grz. i dom (APG 368/I, 141); 1496 r. kramarz Paweł Bolhagen 888 grz. i dom (APG 368/II, 
115); 1497 r. Veczencz George 690 grz. i dom (APG 368/I, 142).

21 H. Samsonowicz, Badania nad kapitałem…, s. 93; P. Simson, Das Testament…, s. 45; B. Mo-
żejko, Rozrachunek z życiem…, s. 63.
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prawie 400 grz. i dalsze 400 grz. dla młodzieńca zwanego również Jan Dirckzon, 
razem więc ponad 800 grz. w gotówce22. Z kolei w 1503 roku Tomasz Kruschitz 
von Pleyberck wspomniał w ostatniej woli o posiadanych wierzytelnościach na 
sumę 2200 grz.23

2. Zapisy ad pias causas kupców Elbląga i Gdańska

W związku z tym, że problem pobożności mieszkańców Elbląga w późnym śre-
dniowieczu widziany przez pryzmat ich dyspozycji testamentowych był już przed-
miotem oddzielnego opracowania, uwagę skupimy przede wszystkim na zapisach 
dokonywanych na ten cel przez kupców i członków elity władzy24. Na tle innych 
grup ludności miasta, co oczywiste, wyróżniali się oni ilością zapisów i ich glo-
balną sumą. Charakterystyczne było też obejmowanie legatami większości lub 
nawet wszystkich instytucji kościelnych w mieście: w pierwszym rzędzie kościo-
ła parafialnego, następnie miejscowego klasztoru dominikanów, szpitali miej-
skich, opłacanie pielgrzymek, wreszcie ofiary na rzecz biednych w Elblągu i dla 
licznych klasztorów w całych Prusach25. Tylko najbogatsi uwzględniali w swych 
zapisach również liczne instytucje poza Elblągiem26. W grupie rozporządzającej 
sumami przekraczającymi 500 grz. na klasztory i kościoły poza Elblągiem prze-
znaczono 22,5% ogółu zapisów na cele pobożne, wśród dysponujących sumami 
od 200 do 500 grz. – 19,5%, od 100 do 200 grz. – już tylko 12%. Pozostali te-
statorzy zaś w ogóle nie uwzględniali tego typu datków. Charakterystyczny jest 
również związek najbogatszych mieszczan z kościołami Starego Miasta Elbląga, 
którym przekazywali największe zapisy (ponad 30% ogólnych legatów na cele 
pobożne), a jeszcze bardziej – znikomy udział wśród obdarowanych instytucji 
kościołów Nowego Miasta i świątyń przedmiejskich (poniżej 8%), które z ko-
lei głównie wspierali zamieszkujący tam rzemieślnicy i ludność przedmiejska; 

22 Z błędami B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 77, 135. Sprostowania: W. Długokęcki, 
W sprawie…, s. 129.

23 Błędne dane na ten temat podała B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 79–80. Poprawki 
wniósł W. Długokęcki, W sprawie…, s. 129–130.

24 R. Kubicki, Formy pobożności…, s. 8–27.
25 Szczegółowe analizy i zestawienia legatów zob. R. Kubicki, Formy pobożności…, s. 15, 17, 

20–21.
26 P. Oliński, Społeczne uwarunkowania…, s. 190–191.
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w grupie dysponującej majątkiem do 50 grz. aż 23% zapisów dotyczyło takich 
instytucji kościelnych27. 

Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu na przykładzie kilku charaktery-
stycznych dyspozycji osób należących do elity władzy i kupców. W testamencie 
burmistrza Piotra Schorma z 1450 roku, który rozdysponował w sumie majątek 
obejmujący 1523 grz., na cele pobożne i dla biednych przeznaczono tylko nieco 
ponad 100 grz., w tym 10 grz. dla kościoła parafialnego, dalsze 6 grz. na mszę 
przed ołtarzem NMP w tej świątyni, gdzie testator miał zostać też pochowa-
ny, 10 grz. dominikanom w Elblągu, po 2 grz. każdemu z konwentów beginek 
w mieście, 50 grz. dla biednych na ubrania i buty, a 30 grz. dla biednych dziew-
cząt, aby mogły wyjść za mąż. Charakterystyczne jest też kilka zapisów na rzecz 
łącznie sześciu klasztorów mendykantów poza miastem (razem 24 grz.), w tym 
dla trzech konwentów dominikanów (Chełmno, Toruń i Gdańsk), dwóch francisz-
kanów (Braniewo, Gdańsk) i jednego augustianów (Świętomiejsce). Wszystkie 
one, podobnie jak kartuzi w Raju Maryi, którym zapisał 10 grz., miały odprawiać 
czuwania i msze za jego duszę28. Liczne legaty uczynił też w 1459 roku Michał 
Brugkman, syn Michała Brugkmana, rozdysponowując łącznie 994 grz., w tym 
na cele pobożne i dla biednych około 350 grz. W sumie tej uwzględnił między 
innymi 30 grz. na pielgrzymkę do Rzymu i Wilsnack, 30 grz. na budowę klasz-
toru brygidek w Elblągu, 30 grz. dominikanom w Elblągu, 10 grz. kościołowi 
parafialnemu św. Mikołaja, drobne zapisy dla szpitali w mieście, ponad 160 grz. 
na ubrania, żywność i kąpiele dla biednych oraz łącznie 31 grz. dla pięciu księży 
modlących się w intencji zbawienia jego duszy, 20 grz. bractwu kapłańskiemu, 
ale też 20 grz. kartuzom koło Gdańska i 12 grz. tamtejszym brygidkom29. Z kolei 
w 1472 roku kupiec elbląski Piotr Rewmelandt zapisał swej żonie Katarzynie 
między innymi wszystkie zobowiązania, jakie mieli wobec niego kupcy w Kra-
kowie, Wrocławiu, Szczecinie i Toruniu. Na legaty pobożne przeznaczył zaś kil-
kadziesiąt grzywien, w tym tylko 1 grz. dla kościoła parafialnego, ale też 10 grz. 
na msze odprawiane w tym kościele w kaplicy Bożego Ciała i NMP, po 5 grz. 
ubogim w szpitalu św. Elżbiety i dla biednych na ubrania, buty i kąpiel (Seelbad), 
30 grz. na pielgrzymkę, o czym dalej, i pół łasztu żyta klasztorowi dominikanów30. 

27 R. Kubicki, Formy pobożności…, tabela 1, s. 13.
28 APG 368/III, 26; P. Oliński, Społeczne uwarunkowania…, s. 190.
29 APG 368/II, 65.
30 APG 368/II, 74; R. Kubicki, Mieszkańcy Elbląga…, s. 24 przypis 41.
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W 1508 roku wielkie legaty na cele pobożne uczynił kupiec Mikołaj Mysske, 
który, jak sam zadeklarował, miał w spółce handlowej z Henrykiem Fermanem 
około 2000 małych grz. wkładu. Z tej sumy aż 1000 małych grz. przeznaczył 
na odprawianie godzinek do NMP w kościele parafialnym św. Mikołaja w El-
blągu. Ponadto po 50 grz. ofiarował wspomnianemu kościołowi parafialnemu 
i kościołowi dominikanów, po 10 małych grz. wszystkim szpitalom i kościołom 
w mieście i poza nim, 150 grz. na buty, szare płótno na ubrania i kąpiele dla bied-
nych, 40 grz. na pielgrzymkę do Rzymu, 24 grz. dla bractwa kapłańskiego i po 
jednym guldenie węgierskim dla wszystkich innych bractw. Ponadto ofiarował 
wielki srebrny puchar, z którego miano wykonać element srebrnego obrazu NMP. 
Być może tak wielkie zapisy na cele pobożne wynikały z faktu, że jego córka 
Łucja była zakonnicą w klasztorze benedyktynek w Królewcu. Mikołaj zapisał 
jej 300 drobnych grz. i czynsz z domu, w którym mieszkał. Jak zaznaczył, po jej 
śmierci dom miał być dziedziczony przez rodzinę, a nie klasztor. Ponadto 10 grz. 
zapisał panu Melchiorowi w klasztorze dominikanów, a pieniądze pochodzące ze 
sprzedaży wszystkich pozostałych rzeczy polecił przeznaczyć na chwałę Bożą31. 
Co ciekawe, nie uwzględnił natomiast klasztorów położonych poza miastem. Wy-
daje się, że ofiary na rzecz kościołów, a przede wszystkim klasztorów poza Elblą-
giem, które umieszczono w przywołanych wcześniej dokumentach, świadczą nie 
tylko o mobilności kupców, ale być może i ich kontaktach gospodarczych z tymi 
instytucjami32. Przykładem mogą być wzmiankowane legaty na rzecz klasztoru 
kartuzów w Raju Maryi (Kartuzach), które darowywali często przedstawiciele 
elity władzy i kupcy33. Być może ich motywem były szczególnie bliskie kontakty 
z klasztorem, który znany był z udzielania pożyczek na przedsięwzięcia gospo-
darcze mieszczan gdańskich34. Jak zauważył Piotr Oliński: „testamenty bogatych 
mieszczan są zdecydowanie bardziej różnorodne, a ich zapisy obejmują znacznie 

31 APG 368/III, 63.
32 R. Kubicki, Formy pobożności…, s. 22–23.
33 Tego typu legaty sporządzili przedstawiciele rodzin piastujących funkcje w mieście i za-

siadających w radzie miasta: Ulrich Ulrichs (1450 r.), Herman Reuber (1453 r.), Małgorzata, żona 
Mikołaja Brugkmanna (1457 r.), Michał Brugkmann, syn Michała (1459 r.), Piotr Schorm (1450 r.) 
oraz kupcy Kacper Huberner (1474 r.), Hans Szander (1478 r.) i Herman Emeke (1494 r.), R. Ku-
bicki, Formy pobożności…, s. 18; R. Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 roku, Elbląg 2010, 
według indeksu. Zapisy dla klasztoru kartuzów sporządzali też mieszczanie z Gdańska, zob. 
B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 69, 71, 87. 

34 R. Kubicki, Formy pobożności…, s. 22–23.
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więcej kościołów. Również w dyspozycjach dotyczących mszy i modlitw wyka-
zywali oni dużą znajomość form liturgicznych i zróżnicowane wymagania”35. 

Prawidłowości te widoczne są również w dyspozycjach testamentów miesz-
czan gdańskich36. Spośród 130 testamentów wpisanych do ksiąg ławniczych z lat 
1466–1476 (70 dyspozycji) i 1499–1503 (40 dyspozycji) legaty na cele dewocyjne 
znalazły się odpowiednio w 14 (20%) i 18 zapiskach (45%)37, przy czym przewa-
żają one w testamentach sporządzanych przez kobiety – żony, rzadziej wdowy po 
mieszczanach. W pierwszym okresie było ich 4 na 16 (25%), a w drugim już 10 na 
18 (55,5%)38. Ogólny wzrost liczy legatów, zarówno co do ich liczby (dwukrotny), 
jak i sumy zapisów (prawie trzykrotny) tłumaczony był wzrostem zamożności 
mieszczan i faktem obchodzenia przez Kościół w roku 1500 roku jubileuszo-
wego39. Warto też zwrócić uwagę na przemiany zachodzące w sposobie rozdys-
ponowywania posiadanego majątku na rzecz instytucji kościelnych i biednych. 
W pierwszym okresie (1466–1476) liczba zapisów dla kościołów (32%), szpitali 
(40%) i klasztorów (28%), a jeszcze bardziej ich globalna suma w pieniądzu, od-
powiednio 67%, 27 % i 6%, uległa istotnej zmianie w latach 1499–1503. Nadal 
największe sumy otrzymywały kościoły (39% wszystkich donacji i 60% sumy 
zapisów), drugie miejsce zajęły jednak klasztory (33% donacji i 29% sumy), a na 
trzecie miejsce przesunęły się legaty dla szpitali (28% donacji i 11% zapisanych 
sum)40. Dane te potwierdzają istotne zmiany zachodzące w późnym średniowie-
czu w zachowaniach testatorów. Na pierwsze miejsce wysuwa się troska o za-
pewnienie modlitw za duszę ofiarodawcy i jego rodziny, którą gwarantują legaty 
na rzecz kościołów parafialnych i klasztorów mendykanckich. Tracą natomiast 
znaczenie zapisy na rzecz biednych i szpitali41. 

35 P. Oliński, Społeczne uwarunkowania…, s. 191.
36 Problem zapisów na cele pobożne w testamentach gdańskich był już poruszany w literaturze 

przedmiotu, zob. B. Możejko, Gdański mieszczanin…, s. 127–162; taż, Rozrachunek z życiem…, 
s. 48–107. Niestety wartość tych analiz w poważnym stopniu podważa liczba błędów w tłumacze-
niu i interpretacji źródeł, zob. W. Długokęcki, W sprawie…, s. 115–139.

37 Według wcześniejszego artykułu autorki miało ich być w latach 1466–1476 łącznie 13, zob. 
B. Możejko, Gdański mieszczanin…, s. 152–161.

38 Obliczenia własne na podstawie zestawień B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 99–107.
39 B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 98. Pogłębionej analizy danych z książki B. Możej-

ko dokonał P. Łozowski, O pożytkach z kwantyfikacji…, s. 231.
40 P. Łozowski, O pożytkach z kwantyfikacji…, s. 232–233.
41 H. Samsonowicz, Chrześcijaństwo na peryferiach…, s. 211.
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Działania podejmowane przez mieszczan gdańskich w tym zakresie spró-
bujmy zilustrować szczegółowo konkretnymi przykładami. Problem dyspozycji 
zawartych w kilku testamentach kupców gdańskich na tle ich ogólnej sytuacji 
majątkowej został już omówiony w literaturze. Były to zapisy ostatniej woli Hil-
debranda van der Wolde (1471 r.), Filipa Bischopa (1483 r.), Ottona Angermün-
de (1492 r.), Henryka Eggerda (1473 r.) i Piotra Strufuncka (1498 r.)42. Spośród 
wymienionych testatorów dyspozycje na cele pobożne uczynili Filip Bischop 
(427 grz.), Otton Angermünde (500 grz. i 565 grz.) i Henryk Eggerd (620 grz.)43. 
Biorąc pod uwagę ogólne sumy, jakimi rozporządzali oni w swych testamen-
tach, dyspozycje na cele pobożne wyglądały bardzo różnie. Szacunkowo ogólny 
majątek Filipa Bischopa miał wynosić około 40 000 grz., Ottona Angermünde 
30 000 grz., a Henryka Eggerda około 14 000 grz.44 Wynikałoby z tego, że te-
statorzy przekazali ad pias causas odpowiednio 1, 3,5 i 4,5% majątku. Niestety, 
szacunki te nie są zapewne zbyt dokładne, gdyż nie znamy sytuacji finansowej 
testatorów w momencie spisywania ostatniej woli45. Szczególnie ciekawe są tu te-
stamenty Filipa Bischopa i Ottona Angermünde, zawierające liczne szczegółowe 
dyspozycje na cele pobożne. W przypadku Filipa Bischopa, burmistrza gdańskie-
go i znanego dyplomaty, dotyczyły utrzymania dwóch księży przy jego kaplicy 
11 Tysięcy Dziewic w kościele NMP, z których każdy miał rocznie otrzymywać 
12 małych grz., bractwu św. Jerzego przekazał swą najlepszą zbroję, szpitalom 
w mieście i jego okolicy po 3 grz. (św. Getrudy, św. Elżbiety, św. Ducha, św. Bar-
bary, Wszystkich Bożych Aniołów, Bożego Ciała), 3 grz. dominikanom, 10 grz. 
w zbożu lub gotówce kartuzom, cystersom z Oliwy 24 grz. lub łaszt jęczmienia 
i łaszt owsa wraz z koniem trzymanym w Mokrym Dworze, 10 grz. bractwu ka-
płańskiemu, wreszcie 5000 cegieł cystersom oliwskim pod warunkiem, że jego 

42 Tenże, Badania nad kapitałem…, s. 93–99. Autor pominął jednak problem zapisów na cele 
dewocyjne. Jak już wspomniano, zagadnienie to podjęła B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, 
s. 63–64, 68–72.

43 H. Samsonowicz, Badania nad kapitałem…, s. 93; P. Simson, Das Testament…, s. 45; B. Mo-
żejko, Rozrachunek z życiem…, s. 63.

44 Szacunki odnośnie do całości majątku wspomnianych kupców przeprowadził H. Samsono-
wicz, Badania nad kapitałem…, s. 95–98.

45 Zapisy dla biednych na przeciętnie 0,2% całego spadku w miastach zlewiska Bałtyku, a le-
gaty dewocyjne na 37% ruchomego majątku testatora w Lubece, Gdańsku i Krakowie szacował 
H. Samsonowicz, Mieszczańska dobroczynność…, s. 509–510. 
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cegielni będzie się dobrze powodziło46. Natomiast Otto Angermünde przekazał 
duże sumy na budowę kościołów (100 grz. kościołowi NMP, 10 grz. św. Bar-
tłomieja, po 5 grz. św. Katarzyny, św. św. Piotra i Pawła i św. Jana), szpitalom 
w mieście i jego otoczeniu (po 10 grz. św. Jakuba, św. Barbary i św. Gertrudy, 
po 5 grz. św. Ducha, Bożego Ciała i Wszystkich Bożych Aniołów) i klasztorów 
w mieście Gdańsku (po 30 grz. dominikanom i franciszkanom, po 20 grz. bry-
gidkom i karmelitom). Ponadto 10 grz. przekazał na rzecz bractwa św. Olafa, 
a 10 grz. kaplicy NMP w kościele mariackim w Gdańsku. Podobnie jak w przy-
padku kupców Elbląga, liczne legaty przekazał również klasztorom działającym 
nie tylko na Pomorzu Gdańskim. Po 100 grz. otrzymały cysterki w Żarnowcu 
i kartuzi w Raju Maryi (obecnie Kartuzy), po 20 grz. kartuzi w Świdwinie i fran-
ciszkanie obserwanci w Lęborku, a po 10 grz. norbertanki w Żukowie, benedyk-
tynki w Chełmnie i Toruniu47. W sumie rozdysponował w ten sposób 565 grz. na 
cele szczegółowe, a dalsze 500 grz. polecił obrócić swej żonie na chwałę Boga 
w intencji zbawienia swej duszy48. Z kolei Henryk Eggerd całość zapisów na cele 
pobożne przeznaczył kościołowi NMP, w tym 600 grz. na rzecz kaplicy NMP 
we wspomnianym kościele i 20 grz. dla kościoła49. Wspomniano już, że w testa-
mencie wpisanym do księgi ławniczej 1500 roku Jan Dirckzon przeznaczył na 
cele pobożne i biednych prawie 400 grz. Z tego 150 grz. otrzymać mieli gdańscy 
franciszkanie, po 25 grz. kościoły św. św. Piotra i Pawła i św. Barbary, 50 grz. 
kościół NMP, a po 10 grz. znajdujący się tam ołtarz św. Krzyża i kaplica św. 
Doroty, 20 grz. kościół św. Bartłomieja, 10 grz. kościół św. Jakuba i 5 grz. tam-
tejszy szpital, 20 grz. gdańscy dominikanie, 10 grz. franciszkanie obserwanci 
z Lęborka, 5 grz. benedyktynki w Chełmnie, 5 grz. spowiednik Jorge. Testator 
przeznaczył też po 10 grz. dla pięciu ubogich dziewcząt, które miały otrzymać je 
w razie zamążpójścia50. 

W przypadku części zapisów, na które szły pieniądze testatorów, można 
doszukiwać się istnienia pewnych prawidłowości. Wśród majętnych mieszczan 
popularne były zapisy polegające na finansowaniu pielgrzymów, udających się 

46 G. Löschin, Beiträge zur Geschichte…, s. 17–18; B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 68–
70. Liczne uwagi do opracowania B. Możejko wniósł W. Długokęcki, W sprawie…, s. 130–131.

47 P. Simson, Das Testament…, s. 45; B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 71–72. Liczne 
poprawki do zestawień B. Możejko wniósł W. Długokęcki, W sprawie…, s. 133–134.

48 P. Simson, Das Testament…, s. 44; W. Długokęcki, W sprawie…, s. 134.
49 B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 63.
50 Tamże, s. 77. Poprawki i uzupełnienia W. Długokęcki, W sprawie…, s. 129.
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w zastępstwie ofiarodawcy do miejsc świętych51. Biorąc pod uwagę koszt wypra-
wy do Rzymu czy Composteli, który wynosił od 30 do 40 grz., zapisy tego ro-
dzaju sporządzali tylko najbogatsi52. W Elbląga byli to przede wszystkim przed-
stawiciele elity władzy i kupcy53. W tym i wspomniany tu już Piotr Rewmelandt, 
który w dyspozycji szczegółowo określił drogę pielgrzymki, która miała wieść 
przez Koszalin (Góra Chełmska), meklemburskie Wilsnack, dalej do Akwi-
zgranu i poprzez szwajcarskie Einsiedeln do Rzymu, na co miano przeznaczyć 
30 grz.54 Również mieszczanie gdańscy umieszczali tego typu zapisy w swych 
testamentach. Dla przykładu, w 1473 roku Detmer Reynecke zapisał 30 grz. dla 
osoby, która uda się w jego intencji na pielgrzymkę do Santiago de Compostela, 
a Małgorzata, żona Arnda Backersa, poleciła w testamencie z tego samego roku 
przekazać 40 grz. na odbycie pielgrzymki od Rzymu, Asyżu i Akwizgranu55. 
Charakterystyczne było też przeznaczanie na cele pobożne sum pochodzących ze 
spłaty zobowiązań, jakie miały wobec testatora inne osoby. W Elblągu sumy wy-
egzekwowane od dłużników postanowili przeznaczyć na cele pobożne w swych 
testamentach: Mikołaj Herder (1452 r.), Maciej Polen (1475 r.), Marcin Closter-
chen (1483 r.), Filip Lange (1484 r.), Piotr Reese (1495 r.), Mateusz Hogendorf 
(1500 r.) i Jakub Neuhoff (1511 r.)56. Z kolei w Gdańsku warunkowy zapis posia-
danych zobowiązań na cele pobożne uczynił w 1503 roku Tomasz Kruschitz von 
Pleyberck z Kernetken. W sumie było to aż 2200 małych grz., z których po 700 
miał otrzymać kościół w Gdańsku (może NMP?) i kościół św. Anny na msze wie-
czyste odprawiane w intencji ofiarodawcy, w sumie 1400 grz., pod warunkiem, 
że w ciągu 3 lat nie zgłoszą się po nie jego prawni spadkobiercy57. Zapewne nie 
zawsze sumy te udało się wyegzekwować od dłużników i rzeczywiście trafiały 
one na wskazane cele. Podobnie stosowano ogólne dyspozycje, nakazujące wyko-

51 R. Kubicki, Pielgrzymki w testamentach…, s. 179–188.
52 H. Samsonowicz, Kult św. Jakuba i szlaki Jakubowe w Polsce, w: Kult św. Jakuba Większego 

apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej, red. R. Knapiński, Lublin 2002, s. 126.
53 R. Kubicki, Formy pobożności…, s. 19.
54 Tenże, Pielgrzymki w testamentach…, s. 184, 187 (mapa).
55 B. Możejko, Rozrachunek z życiem…, s. 58–60; taż, Materiał źródłowy z Gdańska do dzie-

jów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy, w: Pielgrzymi, pogrobowcy, 
prebendarze, red. B. Śliwiński, Malbork 2009, s. 119–120 (Studia z dziejów średniowiecza, 15). 
W artykule podano nazwisko Detmer Ryenecke.

56 R. Kubicki, Formy pobożności…, s. 13–14.
57 W. Długokęcki, W sprawie…, s. 129–130.
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nawcom testamentu obrócenie na chwałę Bożą sum pochodzących ze sprzedaży 
wszystkich pozostałych rzeczy, których testator nie darował konkretnym oso-
bom. W przypadku najbogatszych testatorów widoczna jest również szczególna 
dbałość o ekskluzywne formy pamięci modlitewnej58 – uposażanie prywatnych 
kaplic, w tym finansowanie księży zobowiązanych do modlitw sprawowanych 
w intencji testatora (Filip Bischop) i pochówek w kościele (Piotr Schorm). Jest to 
oczywiście efekt ogólnej zmiany w podejściu do zabezpieczenia swej sytuacji po 
śmierci. Pod koniec średniowiecza dla testatorów ważne stały się bowiem dyspo-
zycje dające długie trwanie pamięci o nich, a więc przede wszystkim modlitwy 
za duszę odprawiane już po śmierci59.

Podsumowując powyższe uwagi można stwierdzić, iż w dyspozycjach za-
wartych w testamentach kupców i członków elity miejskiej Gdańska i Elbląga 
widoczne są duże podobieństwa zarówno w liczbie, jak i wysokości legatów na 
rzecz konkretnych instytucji, przede wszystkim miejscowego kościoła parafial-
nego, klasztorów i szpitali w mieście, a w dalszej kolejności ubogich. Również 
charakterystyczne jest uwzględnianie przez nich w zapisach wielu instytucji ko-
ścielnych położonych poza miastem, w którym sami mieszkali, w tym klaszto-
ru kartuzów z Raju Maryi (Kartuzy) i konwentów mendykanckich w Prusach 
Królewskich (kupcy z Gdańska i Elbląga) i Prusach Krzyżackich (tylko kupcy 
z Elbląga), które w zamian gwarantowały ofiarodawcy wspomnienie modlitewne, 
msze za dusze jego i rodziny. Zobowiązania te świadomie powielano jednocze-
śnie w wielu miejscach, chcąc w ten sposób dodatkowo zabezpieczyć sobie mo-
dlitwy za duszę, potrzebne w drodze do zbawienia. Liczne, zazwyczaj niewielkie 
zapisy sporządzane przez kupców gdańskich i elbląskich na rzecz klasztorów, 
potwierdzają typowe dla tego okresu zachowania testatorów, obserwowane rów-
nież w innych miastach Europy. W późnym średniowieczu ofiarodawcy zabiegali 
szczególnie o modlitwy za duszę własną i najbliższych krewnych, ogranicze-
niu uległy natomiast w tym czasie zapisy na rzecz biednych i szpitali miejskich. 

58 Oczywiście ich elementem była też przynależność do bractw dewocyjnych skupiających 
kupców, w ramach których gwarantowano sobie udział w nabożeństwach, a przede wszystkim 
pochówek i modlitwy za zmarłego i jego bliskich, zob. R. Czaja, Grupy rządzące w miastach 
nadbałtyckich w średniowieczu, Toruń 2008, s. 78–85, 101–105.

59 Dobre podsumowanie obrazu przemian wyłaniającego się z analizy treści legatów testamen-
towych dał H. Samsonowicz, Chrześcijaństwo na peryferiach…, s. 211. Co ciekawe, w testamen-
cie Hermana Rowbera z Elbląga spisanym w 1453 r. znalazły się dyspozycje nakazujące przez trzy 
lata przekazywanie ubogim codziennie po 6 denarów i opłacenie również przez trzy lata 40 mszy 
rocznie za duszę jego i żony. Być może na tyle szacowali oni okres czyśćcowy. Przypuszczenie to 
wysunął P. Oliński, Społeczne uwarunkowania…, s. 192. 
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Najbogatsi finansowali również pielgrzymów, którzy w ich intencji odwiedzali 
najważniejsze ośrodki pielgrzymkowe. Sumy przeznaczane na ten cel były jed-
nakowe w obu miastach, zapewne odpowiadały realnym kosztom i przyjętemu 
zwyczajowi. W obu ośrodkach potwierdzono też przypadki zapisywania na cele 
pobożne potencjalnych sum pozyskanych ze spłaty zobowiązań przez osoby za-
dłużone u testatora. W sumie legaty dewocyjne stanowiły w wypadku kupców 
zazwyczaj niewielki procent posiadanego przez nich majątku, chyba że ofiaro-
dawca nie miał spadkobierców. W części testamentów brak dyspozycji na cele 
pobożne. Nie oznacza to jednak, że mieszczanie ci nie przeznaczali części swego 
majątku ad pias causas. Zarówno siła obyczaju, jak i przede wszystkim panują-
cych wówczas wyobrażeń religijnych o drodze prowadzącej do zbawienia, naka-
zywała zawarcie tej ostatniej w życiu mieszczanina umowy. 
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StreSzczenie

Tematem artykułu jest analiza dyspozycji zawartych w testamentach mieszczan Gdań-
ska i Elbląga spisanych w drugiej połowie XV w. i na początku XVI w. Przypatrując 
się głównie zapisom na cele pobożne osób trudniących się kupiectwem i członków elity 
miejskiej można stwierdzić, iż w dyspozycjach ich testamentów widoczne są duże po-
dobieństwa zarówno w liczbie, jak i wysokości legatów na rzecz konkretnych instytucji. 
Zazwyczaj przede wszystkim miejscowego kościoła parafialnego, klasztorów i szpitali 
w mieście, a w dalszej kolejności ubogich. Również charakterystyczne jest uwzględnia-
nie w zapisach wielu instytucji kościelnych położonych poza miastem, w którym sami 
mieszkali. W tym klasztoru kartuzów z Raju Maryi (Kartuzy) i konwentów mendykanc-
kich w Prusach Królewskich (kupcy z Gdańska i Elbląga) i Prusach Krzyżackich (tylko 
kupcy z Elbląga), które w zamian gwarantowały ofiarodawcy wspomnienie modlitew-
ne, msze za dusze jego i rodziny. Zobowiązania te świadomie powielano jednocześnie 
w wielu miejscach, chcąc w ten sposób dodatkowo zabezpieczyć sobie modlitwy za du-
szę, potrzebne w drodze do zbawienia. Najbogatsi finansowali również pielgrzymów, 
którzy w ich intencji odwiedzali najważniejsze ośrodki pielgrzymkowe. Sumy przezna-
czane na ten cel były jednakowe w obu miastach, zapewne odpowiadały realnym kosz-
tom i przyjętemu zwyczajowi. W sumie legaty dewocyjne stanowiły w wypadku kupców 
zazwyczaj niewielki procent posiadanego przez nich majątku, chyba że ofiarodawca nie 
miał spadkobierców. W części testamentów brak dyspozycji na cele pobożne. Nie ozna-
cza to jednak, że mieszczanie ci nie przeznaczali części swego majątku ad pias causas. 
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Zarówno siła obyczaju, jak i przede wszystkim panujących wówczas wyobrażeń religij-
nych o drodze prowadzącej do zbawienia, nakazywała zawarcie tej ostatniej w życiu 
mieszczanina umowy. 

out of concern for SalVation  
– teStamentS of danzig’S and elbing’S merchantS  

from the Second half of the 15th  
and the beginning of the 16th centurieS

abStract

The author analyses the instructions included in the testaments of the burghers from 
Danzig and Elbing, written in the second half of the 15th and at the beginning of the 16th 
centuries. After going through the pious legacies made by merchants and members of the 
town’s elite it may be claimed that the instructions in the testaments are quite similar as 
far as the numbers and amounts of the legacies are concerned; the legacies are made to 
local parish churches, monastic orders, towns’ hospitals and the poor. It was also quite 
common to give legacies to church institutions situated outside the towns where the ben-
efactors lived; for example, the monastic complex of the Carthusian Order called Mary’s 
Paradise (Polish: Raj Maryi) in Kartuzy (German: Karthaus) and mendicant orders in 
the State of the Teutonic Order in Prussia (merchants from Danzig and Elbing) and in 
Royal Prussia (merchants from Elbing alone), which – in exchange for that – offered the 
benefactors a prayer and Masses for their souls and the ones of their families. Such obli-
gations were consciously published in many places simultaneously, in an attempt to ad-
ditionally secure prayers needed to be redeemed. The richest also financed pilgrims who 
would visit pilgrimage centres for them. The sums for that purpose were in both towns 
equal, which probably resulted from actual costs and accepted norms. Generally speak-
ing, pious legacies constituted an insignificant part of the merchants’ property, unless the 
benefactor had any inheritors. In part of the testaments there are no instructions for pious 
bequests; however, it does not mean that the burghers did not give part of their property 
ad pias causas. The pressure both of the existing norms and the religious conceptions of 
the way that might lead to redemption made it indispensable to make that last contract.
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Jedną z najbardziej charakterystycznych cech średniowiecznej religijności był 
kult świętych i ich relikwii. Szczególną formę przybrał on w postaci pielgrzy-
mek do miejsc ich przechowywania. Początek tego zjawiska datuje się już na 
pierwsze wieki chrześcijaństwa. W kolejnych stuleciach stopniowo zyskiwał on 
na znaczeniu, w późnym średniowieczu przybierając charakter masowy. Poja-
wiająca się w kręgach kościelnych intelektualistów krytyka pielgrzymowania nie 
ograniczyła jego popularności wśród niemal wszystkich grup społeczeństwa śre-
dniowiecznego1.

1 Zob. A. Witkowska, Z zagadnień peregrinationes religiosae w średniowiecznej Europie, 
w: tejże, Sancti Miracula Peregrinationes: wybór tekstów z lat 1978–2009, Lublin 2009, s. 276–
288. Ten aspekt kultu relikwii w średniowieczu charakteryzuje M. Starnawska, Świętych życie 
po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, 
s. 578–620. Literatura na temat pielgrzymowania w średniowieczu jest już obecnie niezwykle 
obszerna i nieustannie narasta. Tytułem przykładu warto jednak wymienić chociażby znakomite 
studium H. Manikowskiej, Jerozolima–Rzym–Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku 
średniowiecza, Wrocław 2008. Praca wszechstronnie omawia zjawisko tzw. peregrinationes ma-
iores, dając jednocześnie wyobrażenie na temat całokształtu fenomenu średniowiecznego piel-
grzymowania. Przegląd badań na temat zjawiska pielgrzymowania daje również zbiór studiów 
Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, War-
szawa 1995 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia II) oraz artykuł M. Starnawskiej, Das Phäno-
men der Pilgerfahrten in der deutschen und polnischen Kultur des Mittelalters und der Frühen 
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Celem prezentowanego artykułu jest podsumowanie dotychczasowych ba-
dań i wskazanie możliwości rozpoznania zjawiska średniowiecznych pielgrzy-
mek na Pomorzu. Pod względem terytorialnym zakres tematyczny opracowa-
nia ogranicza się do przedodrzańskiej części Pomorza Zachodniego. Obszar ten 
obejmował w XIV i XV wieku ziemie księstw szczecińskiego i słupskiego oraz 
teren dominium biskupów kamieńskich. Z analizy wyłączone zostało księstwo 
wołogoskie. Najważniejsze miasto zachodniej części średniowiecznego władztwa 
Gryfitów – Stralsund – stanowił pod interesującym względem fenomen na tyle 
znaczący, że włączenie go w zakres studium znacznie zniekształciłoby obraz pro-
blemu. Pod uwagę zostały wzięte zarówno pielgrzymki do miejsc leżących poza 
Pomorzem Zachodnim, jak i lokalne sanktuaria pielgrzymkowe. 

Charakter źródeł

Podstawowe znaczenie w badaniach nad średniowiecznym pielgrzymowaniem 
jeszcze do niedawna miały wyłącznie źródła pisane. Ich wartość informacyjna 
jest jednak zróżnicowana. We współczesnych badaniach najlepsze rezultaty przy-
nosi analiza różnego rodzaju ksiąg miejskich i testamentów. Nadal atrakcyjnym 
przedmiotem badań pozostają też księgi cudów powstałe w związku z procesa-
mi kanonizacyjnymi. Duże znaczenie miało dla historyków udostępnienie pod 
koniec XIX wieku archiwów rzymskich. Wśród źródeł proweniencji papieskiej 
należy wskazać odpusty i przywileje papieskie oraz księgi rzymskich bractw re-
ligijnych. W polu zainteresowania pozostają umowy kompozycyjne. Wymienić 
należy również wszelkiego rodzaju inwentarze wyposażenia kościołów i kaplic. 

Wraz z lokacjami miejskimi na Pomorzu Zachodnim w XIII wieku upo-
wszechniły się wytwory kancelarii miejskich w postaci ksiąg. Odnotowywały 
one czynności władz miejskich (rady miejskiej oraz sądów ławniczych) w spra-
wach spornych i niespornych. W pierwszym przypadku organy miejskie pełniły 
funkcje notarialne, tzn. odnotowywały sprawy majątkowe (w tym dyspozycje 
testamentowe). W drugim zaś rejestrowały orzeczenia sądu ławniczego w spra-
wach karnych. Różnorodność tego typu zabytków piśmiennictwa miejskiego 
z Pomorza Zachodniego nie jest duża. Trudno uznać również stan ich zachowania 

Neuzeit. Hauptfragestellungen und Forschungsstand, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, 10, 
2015, s. 25–62.
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za zadowalający2. Wartość źródłową dla tematu posiadają księgi miejskie Ko-
łobrzegu3 i Szczecina4. Wyjątkowy charakter ma tzw. księga sądowa klasztoru 
norbertanów w Białobokach. Pod względem zawartości stanowiła ona w zasadzie 
zbiór różnego rodzaju spraw. Zawierała protokoły posiedzeń sądu opackiego oraz 
rejestrowała transakcje handlowe, dokumenty pojednania i testamenty chłopów 
ze wsi klasztornych5.

Testamenty stanowią szczególnego rodzaju dokument o charakterze publicz-
no-prawnym. Zawierają spis dyspozycji testatora dotyczących rozdysponowania 
poszczególnych składników majątku na wypadek śmierci, w tym na cele pobożne 
(ad pias causas). Wśród nich nierzadko wymieniane były również pielgrzym-
ki. Zjawisko to znajduje liczne analogie w średniowiecznych miastach hanze-
atyckich, takich jak Hamburg, Lubeka, Rostock, Stralsund, Gdańsk oraz Elbląg6. 
Na Pomorzu Zachodnim testamenty pojawiły się najpóźniej w dwóch pierwszych 

2 Pełne zestawienie informacji na temat tego gatunku źródeł pomorskich zob. F. Fabricius, 
P. Manke, T. Pyl, M. Wehrmann, Die erhaltenen mittelalterlichen Stadtbücher Pommerns, „Balti-
sche Studien” Alte Folge, 46, 1896, s. 45–102. Warto również sięgnąć po artykuł J. Tandeckiego, 
Źródła do dziejów miast pomorskich do końca XVIII wieku, w: Stan badań i potrzeby edycji źró-
dłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały z konfe-
rencji ogólnopolskiej z 25–26 listopada 1994 r. w Toruniu, red. M. Biskup, Toruń 1995, s. 51–67. 

3 Das älteste Kolberger Stadtbuch von 1277–1373, bearb. v. E. Sandow, „Baltische Studien” Neue 
Folge, 42, 1940, s. 90–137. Dodać należy, że uważana przez wiele lat za zaginioną kontynuacja se-
rii ksiąg miejskich w postaci trzech tomów chronologicznie siegających od lat siedemdziesiątych 
XIV w. do lat czterdziestych XVI w. znajduje się obecnie w Landesarchiv w Greifswaldzie. 

4 Das älteste Stettiner Stadtbuch (1305–1352), hrsg. v. M. Wehrmann, Stettin 1921 (Veröffent-
lichungen der Historischen Kommission für Pommern, I, H. 3).

5 R. Simiński, Zarys dziejów klasztoru premonstratensów w Białobokach, w: Klasztor pre-
monstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. M. Rębkowski, F. Biermann, Szczecin 
2015, s. 157–196 (gdzie przywołany artykuł Wilhelma Paapa szczegółowo analizujący zawartość 
wspomnianej księgi).

6 Przykłady wykorzystania testamentów mieszczańskich strefy bałtyckiej w średniowieczu 
zob. H. Bettin, D. Volksdorf, Pielgrzymki w testamentach mieszczan stralsundzkich jako zwier-
ciadło mieszczańskiej religijności, w: Kult Św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo
-Wschodniej, red. R. Knapiński, Lublin 2002, s. 211–233; R. Kubicki, Pielgrzymki w testamentach 
mieszczan elbląskich w XV – początkach XVI w., w: Z dziejów średniowiecza. Pamięci Profesora 
Jana Powierskiego (1940–1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010, s. 179–188; B. Możejko, Roz-
rachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, 
Gdańsk 2010; taż, Spätmittelalterliche Wallfahrten im Licht Danziger Quellen, w: Wallfahrer aus 
dem Osten. Mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine. Beiträge der Ta-
gung Perspektiven der europäischen Pilgerzeichenforschung 21. bis 24. April 2010 in Prag, hrsg. 
v. H. Kühne, L. Lambacher, J. Hrdina, Frankfurt am Main 2013, s. 69–80 (Europäische Wall-
fahrtsstudien, 10); E. Piwowarczyk, Legaty testamentowe ad pias causas w XV-wiecznym Krako-
wie. Z badań nad pobożnością miejską, Kraków 2010; J. Wysmułek, Przejawy religijności miesz-
czan krakowskich na podstawie XIV-wiecznych testamentów i zapisów pobożnych, „Odrodzenie 



132 Marcin Majewski, Marian Rębkowski, Rafał Simiński

dekadach XIV wieku. Ich liczba nie jest jednak imponująca. Brak systematycznie 
prowadzonych badań nie pozwala na obecnym etapie precyzyjnie określić ich 
liczby. Źródła te powstały w zasadzie wyłącznie w środowiskach duchowieństwa 
i mieszczaństwa pomorskiego. Należy również zaznaczyć, że w tym ostatnim 
wypadku dokumenty takie znane są tylko z niektórych miast pomorskich (Gry-
fice, Kołobrzeg, Koszalin, Stargard, Szczecin)7. Wartość dla tematu ma Księga 
uposażeń klasztoru kartuzów Korona Maryi koło Darłowa8.

Źródłem równie słabo rozpoznanym w przypadku Pomorza Zachodniego 
jak testamenty, są umowy kompozycyjne. Były to porozumienia zawierane przez 
sprawcę morderstwa z rodziną ofiary, w której szczegółowo określano warun-
ki zadośćuczynienia. Jednym z elementów nakładanej w takich okolicznościach 
zwyczajowo pokuty były pielgrzymki9. Najstarsze tego typu świadectwo pomor-
skie pochodzi prawdopodobnie z 1290 roku. Nie zawiera jednak dyspozycji doty-
czących odbycia pielgrzymki10. Pierwszym tego rodzaju dokumentem jest dopie-
ro porozumienie zawarte 28 VIII 1324 roku przez mieszczanina greifswaldzkiego 
Tanko von Treptow z Nikolausem Goleke. Ten ostatni zamordował w Kopenha-
dze syna Tanko, Marquarda. W dowód zadośćuczynienia Nikolaus Goleke miał 
pielgrzymować do Rzymu ob salutem anime Marquardi interfecti11. Z terenu ob-
jętego analizą znane są umowy kompozycyjne z lat 1374, 1436, 1441 i 148512.

Wśród źródeł proweniencji papieskiej szczególne znaczenie mają przede 
wszystkim dwie serie wydawnictw – Repertorium Germanicum i Repertorium 
Pönitentiarie Germanicum. W materiałach Penitencjarii Aposotolskiej zachowały 

i Reformacja w Polsce”, 54, 2010, s. 85–126; tenże, Testamenty mieszczan krakowskich (XIV–XV 
wiek), Warszawa 2015.

7 Bodajże najstarszym zachowanym testamentem pochodzącym z przedodrzańskiej części 
Pomorza Zachodniego jest ostatnia wola dziekana kolegiaty kołobrzeskiej Gottfrieda de Wida 
z 23 VII 1323 r. Nie zawiera ona jednak dyspozycji dotyczących pielgrzymek, Pommersches Ur-
kundenbuch, Bd. VI, bearb. v. O. Heinemann, Stettin 1906, nr 3703 (dalej: PUB).

8 Liber beneficiorum domus Coronae Marie prope Rugenwold 1406–1528, hrsg. v. H. Lemcke, 
Stettin 1919 (dalej: Liber beneficiorum); R. Simiński, Związki Kołobrzegu z klasztorem kartuzów 
Korona Maryi pod Darłowem w późnym średniowieczu, w: Kołobrzeg i okolice poprzez wieki. 
Studia i szkice, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010, s. 93–122 (tam pełne zestawienie literatury 
przedmiotu).

9 E. Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w średniowiecz-
nej Nysie, Kraków 2014, s. 218–220 (tam wcześniejsza literatura przedmiotu).

10 PUB III, bearb. v. R. Prümers, Stettin 1888–1891, nr 1560.
11 PUB VI, nr 3766.
12 H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. I, Stettin 1924, s. 269, 609.
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się licencje papieskie na odbycie pielgrzymki wydanej dla konkretnego odbior-
cy13. Dyskusyjna w literaturze przedmiotu jest natomiast wartość badawcza ksiąg 
bractw rzymskich14.

Wiele interesującego i jak dotąd niewykorzystanego materiału do poznania 
pielgrzymek pomorskich może wnieść analiza inwentarzy wyposażenia kościo-
łów i kaplic sporządzonych u progu reformacji. Źródła te zawierają nierzadko 
wzmianki o funkcjonujących w miastach bractwach pielgrzymów, a niekiedy 
także wykazy paramentów liturgicznych z obiektów kościelnych. Ich opisy po-
zwalają w niektórych przypadkach wysunąć przypuszczenie o związkach fun-
dacji poszczególnych kaplic i ołtarzy z odbyciem pielgrzymki15. Wobec ubóstwa 
wyżej wymienionych źródeł duże znaczenie dla tematu mogą mieć księgi cudów. 
Dla Pomorza Zachodniego przykładem może być księga cudów św. Teobalda16, 

13 Zob. P. Hersperger, L. Schmugge, B. Wiggenhauser, Die Supplikenregister der päpstlichen 
Pönitentiarie aus der Zeit Pius’ II. (1458–1464), Tübingen 1996 (Bibliothek des Deutschen Histo-
rischen Instituts in Rom, 84). Znaczenie archiwaliów papieskich dla badań nad średniowiecznymi 
dziejami Pomorza Zachodniego charakteryzuje E. Rymar, Wybrane parafie wiejskie biskupstwa 
kamieńskiego między Łebą a Świną w Repertorium Germanicum (z lat 1378–1471), w: Dzieje wsi 
pomorskiej. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat ko-
łobrzeski 5–7 maja 2006. Materiały, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Dygowo–Szczecin 2007, 
s. 67–78. Przykład wykorzystania źródeł rzymskich w badaniach nad pielgrzymowaniem zob. 
J. Wiesiołowski, Pielgrzymi do Ziemi Świętej w świetle księgi Penitencjarii Apostolskiej z lat 
1410–1411, w: Jerozolima w kulturze europejskiej, red. P. Paszkiewicz, T. Zadrożny, Warszawa 
1997, s. 195–202.

14 Liber confraternitatis B. Marie de Anima Teutonicorum, ed. K. Jänig, Rom 1875; K.H. Schä-
fer, Die deutschen Mitglieder der Heilig-Geist Bruderschaft zu Rom am Ausgang des Mittelalters, 
Paderborn 1913 (Quellen u. Forschungen a. d. Gebiete d. Geschichte, hrsg. v. d. Görres-Gesell-
schaft, Bd. XVI, Beilage). W wartość tego rodzaju źródeł wątpiła H. Manikowska. W opinii tej 
badaczki księgi takie mogą dać wiarygodną informację o odbyciu przez konkretną osobę piel-
grzymki do Rzymu jedynie wówczas, gdy przy jej imieniu i nazwisku znalazła się adnotacja, że 
wpisu do księgi dokonano własnoręcznie (manu propria), H. Manikowska, Źródła wrocławskie 
(i wrocławian dotyczące) do dziejów „wielkiego pielgrzymowania” u schyłku średniowiecza, „Ślą-
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 61, 2006, z. 1, s. 45–59. 

15 Protokolle der pommerschen Kirchenvisitation, T. I–III, bearb. v. H. Heyden, Köln 1961–
1964.

16 Innym wartościowym źródłem tego rodzaju są akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mąto-
wów z Prus krzyżackich, w których znalazły się m.in. wzmianki o pielgrzymkach mieszczan słup-
skich. Zob. A. Triller, Dorotheas Wallfahrten nach Köslin, „Der Dorotheenbote. Mitteilungsblatt 
des Dorotheenbundes”, 34, 1975, s. 315–316 (non vidi); taż, Das Wallfahrtswesen in Westpreussen 
um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts auf Grund des Processus Dorotheae Montoviensis 
1404–1405, w: Beiträge zur ostdeutschen und osteuropäischen Kirchengeschichte. Festschrift für 
Bernhard Stasiewski, hrsg. v. G. Adriányi, J. Gottschalk, Köln 1975, s. 24–33; S. Kwiatkowski, 
Klimat religijny w diecezji pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wie-
ku, Toruń 1990, s. 98–99, 113 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 84, z. 1).
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natomiast niewielką rolę w poznaniu ruchu pielgrzymkowego z tego obsza-
ru odgrywają źródła narracyjne, gdyż w średniowieczu nie powstała tu żadna  
kronika17. 

Materialne źródła, które wykorzystywane bywają współcześnie w studiach 
nad średniowiecznym pielgrzymowaniem, najczęściej odkrywane są w trakcie 
wykopalisk archeologicznych. Należą do nich przede wszystkim różnego rodza-
ju dewocjonalia pątnicze wytwarzane i sprzedawane w sanktuariach pielgrzym-
kowych oraz – w mniejszym stopniu – atrybuty pielgrzymów. Pierwsza z wy-
mienionych kategorii źródeł identyfikowana jest stosunkowo łatwo ze względu 
na samą formę znalezisk i przedstawiane na nich treści, w postaci wyobrażeń, 
a niekiedy także inskrypcji. Największe znaczenie mają wśród nich znaleziska 
znaków pielgrzymich. Inne przedmioty łączone z pielgrzymowaniem to znacznie 
mniej liczne metalowe ampułki i dzwoneczki, rogi gliniane oraz wykonywane 
z tego samego surowca flasze. 

Ampułki wykorzystywane były do przenoszenia przez pielgrzymów świę-
conej wody lub olejów, która to tradycja znana była już ze świata kultury wcze-
snochrześcijańskiej. W średniowieczu rozprowadzano je w wielu europejskich 
centrach pielgrzymkowych, chociażby w Canterbury, Rzymie, Composteli, Bo-
ulogne czy Mont Saint-Michel18. Z kolei długie gliniane rogi charakterystyczne 
były dla Akwizgranu, gdzie w XIV wieku wykształcił się zwyczaj periodycz-
nego okazywania tłumom pątników świętych relikwii z empory. Elementem ich 
„powitania” przez pielgrzymów był wydobywany z rogów dźwięk. Rogi produ-
kowane były w nieodległych ośrodkach garncarskich i sprzedawane w mieście 
będącym celem pątników19. 

Co najmniej od XIV wieku w wielu europejskich sanktuariach pielgrzym-
kowych nabywano niewielkie dzwoneczki, które pątnicy w drodze powrotnej 

17 Informacje na temat lokalnych pomorskich miejsc pielgrzymkowych zawiera dopiero nowo-
żytna kronika Daniela Cramera.

18 K. Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen, w: Wallfahrt kennt keine Grenzen, hrsg. v. L. Kriss
-Rettenbach, G. Möhler, München–Zürich 1984, s. 219–220; B. Spencer, Pilgrim Souvenirs and 
Secular Badges, London 1998, s. 38 i n. (Medieval Finds form the Excavations in London, 7); 
K. Boertjes, Pelgrimsampullen uit Nederlandse en Belgische Bodem, w: H.J.E. van Beuningen, 
A.M. Koldeweij, D. Kicken, Heilig en Profaan 2. 1200 Laatmiddeleeuwse Insignes uit openbare 
en particuliere coolecties, Cothen 2000, s. 79 i n. (Rotterdam Papers, 12).

19 G. Mangelsdorf, Das Aachorn von Greifswald – ein Beitrag zur mittelalterlichen Devotio-
nalienkunde, „Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern”, 39, 1991, s. 219–225; A. Haa-
sis-Berner, Hörner aus Keramik – Wallfahrtdevotionalien oder Signalhörner?, „Zeitschrift für 
Archäologie des Mittelalters”, 22, 1994, s. 15–38.
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zawieszali na szyi lub na znakach pielgrzymich przyczepionych do nakrycia gło-
wy, ewentualnie ubrania. Zwyczaj ten praktykowali m.in. pielgrzymi wracający 
od grobu św. Tomasza Becketta w Canterbury, ale też z Einsiedeln czy francu-
skich sanktuariów w Rocamdour i Amiens. Z niektórych ośrodków natomiast 
znane są zwyczaje wydobywania dźwięku za pomocą jeszcze innych przedmio-
tów, np. gwizdków lub grzechotek20. Podobnie jak w przypadku dzwonków, ich 
identyfikacja w materiale archeologicznym jest bardzo trudna lub wręcz niemoż-
liwa, jeśli nie widnieją na nich stosowne inskrypcje lub przedstawienia, bowiem 
mogły one znajdować zastosowanie również w innych sferach życia. Uwaga ta 
odnosi się także do odkrywanych niekiedy naczyń glinianych o bardzo charak-
terystycznym kształcie, zwanych w literaturze przedmiotu najczęściej flaszami 
pielgrzymimi bądź manierkami. Nie ma wątpliwości, że część z nich produkowa-
na była w średniowieczu na potrzeby pielgrzymów, o czym przekonuje zarówno 
ikonografia, jak też widniejące na niektórych egzemplarzach inskrypcje. Trudno 
jednak zaprzeczyć, że naczynia mające specyficzny kształt niewielkiego pojem-
nika na płyny wykorzystywane były w podróży bez względu na jej cel21. 

Jak już wspomnieliśmy, najważniejszą i najliczniejszą kategorię znalezisk 
stanowią znaki pielgrzymie. Były to przedmioty o niewielkich, kilkucentymetro-
wych rozmiarach, odlewane najczęściej ze stopu cyny i ołowiu, zazwyczaj przed-
stawiające wyobrażenie świętego lub relikwii, do której pielgrzymowano. Począt-
kowo miały one kształt plakietek z uszkami służącymi do mocowania. Później, 
w XIV wieku, pojawiły się znaki ażurowe, a u schyłku średniowiecza medaliony 
z uszkami. Nabywane przez pątnika u celu świętej wędrówki, w drodze powrot-
nej naszywane były na nakryciu głowy, sakwie czy ubraniu, stanowiąc symbol 
i legitymację pielgrzymiego statusu. Potem znajdowały zastosowanie w różnych 
formach pobożności ludowej, nabierały cech apotropaicznych itp.22 Pojawiały się 

20 K. Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen und Wallfahrtdevotionalen, w: Rhein und Maas. 
Kunst und Kultur 800–1400, Köln, s. 147; tenże, Pilgerzeichen und Pilgermuscheln von mittelal-
terlichen Santiagostraßen, Neumünster 1983, s. 142 (Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und 
Studien, 2); Mittelalterliche Pilgerzeichen…, s. 220–221; B. Spencer, Pilgrim Souvenirs..., s. 123–
124, 207–213.

21 Zob. L. von Wilckens, Die Kleidung der Pilger, w: Wallfahrt kennt keine Grenzen, 
hrsg. v. L. Kriss-Rettenbach, G. Möhler, München–Zürich 1984, s. 177; T. Dunin-Wąsowicz, 
Średniowieczne znaki pielgrzymie w Polsce. Komunikat, w: Peregrinationes..., s. 330.

22 Na temat znaków pielgrzymich i ich funkcji narosła olbrzymia już literatura przedmiotu. 
Przytoczmy tylko kilka z najważniejszych pozycji o charakterze ogólnym, np. K. Köster, Mittel- 
aterliche Pilgerzeichen und Wallfahrtdevotionalien...; tenże, Mittelalterliche Pilgerzeichen...; 
tenże, Pilgerzeichen und Pilgermuscheln...; L. Andersson, Pilgrimsmärken och vallfahrt. 
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również znaki pątnicze wykonane z mniej trwałych materiałów, na przykład nie-
wielkich rozmiarów obrazki malowane na pergaminie, przyszywane na nakry-
ciach głowy.

Chronologia najstarszych znalezisk metalowych znaków pielgrzymich oraz 
skąpe przekazy źródłowe dowodzą, że zwyczaj zaopatrywania się w nie przez pąt-
ników znany być musiał najpóźniej od XII wieku. Jego pierwowzorem było naj-
pewniej analogiczne wykorzystywanie tzw. muszli św. Jakuba przez pielgrzymów 
wracających z Composteli, potwierdzone dla X lub najpóźniej XI stulecia23. Wy-
twarzanie cynowo-ołowianych znaków pielgrzymich upowszechniło się w ciągu 
XIII i XIV wieku. Wedle dzisiejszego rozpoznania, u schyłku średniowiecza sprze-
dawane były już w kilkuset europejskich sanktuariach, będąc źródłem znacznych 
dochodów. Proceder ten niemal zawsze zarezerwowany był dla konkretnej instytu-
cji kościelnej lub też mógł się odbywać wyłącznie za jej pozwoleniem.

Znaki pielgrzymie wykorzystywano niekiedy do plastycznej dekoracji gór-
nej części płaszcza dzwonu. Były to odlewy wykonane na podstawie oryginal-
nych znaków, wobec czego odwzorowywały pątnicze dewocjonalia w skali 1 : 1. 
Stanowiły one element kompozycyjny inskrypcji nadzwonnych bądź były poje-
dynczymi elementami zdobiącymi dzwon24.

Najstarsze zachowane dzwony z plakietami odwzorowującymi znaczki piel-
grzymie znane są dopiero z XIV stulecia. Ich upowszechnienie przypadło na XV 
i początek XVI wieku25.

Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien, Lund 1989 (Lund Studies in Medieval Archaeology, 7); 
B. Spencer, Pilgrim Souvenirs...; A. Haasis-Berner, Pilgerzeichen des Hochmittelalters, Würz-
burg 2003; H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij, Heilig en Profaan 1. 1000 Laatmiddeleeuwse 
Insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993 (Rotterdam Papers, 8); H.J.E. van 
Beuningen, A.M. Koldeweij, D. Kicken, Heilig en Profaan 2…. Od 2006 r. ukazało się dziesięć 
tomów serii wydawniczej Europäische Wallfahrtstudien.

23 A. Haasis-Berner, Die Jakobsmuschel in Grabfunden. Hinweise zu Ursprung und Bedeutung 
eines Pilgerzeichens, „Sternenweg”, 16, 1995, s. 4 i n.; tenże, Die Pilgerzeichen des 11.–14. Jahr-
hunderts. Mit einem Überblick über die europäische Pilgerzeichenforschung, w: Archäologie als 
Sozialgeschichte. Studien zu Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im frühgeschichtlichen Mittel-
europa, Internationale Archäologie. Studia honoraria 9, hrsg. v. S. Brather, Ch. Bücker, M. Hoep-
er, Rahden 1999, s. 272.

24 J. Poettgen, Pilgerzeichen auf Glocken. Studien zu Geschichte, Verbreitung und Motivation 
ihrer Verwendung, w: Heilig en Profaan 2..., s. 128–136.

25 Na temat odlewów znaków pielgrzymich na dzwonach oraz ich funkcji, m.in.: R. Hauglid, 
Pilgrimsmerker på kirkeklokker, „Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring”, 98, 
1942, s. 61–72; M. Åmark, Sveriges medeltida kyrkklockor. Bevarade och kända klockor, Stock-
holm–Uppsala 1960, s. 294–296; tenże, Pilgrimsmärken på svenska medeltidsklockor, „Antikva-
riskt Arkiv”, 28, 1965; N.-K. Liebgott, Afstøbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige 
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Możliwości badawcze

Przydatność przedstawionych powyżej, w bardzo dużym skrócie, kategorii arche-
ologicznych źródeł ruchomych oraz plakiet nadzwonnych w badaniach średnio-
wiecznych pielgrzymek mieszkańców średniowiecznego Pomorza Zachodniego 
odnieść można do kilku bloków zagadnień. Pierwszym z nich, dość oczywistym, 
jest geografia pielgrzymowania. Identyfikacja sanktuariów, z których odkrywa-
ne egzemplarze pochodzą, pozwala na rekonstrukcję kierunków pielgrzymowa-
nia, preferencji wybieranych celów drogi i znajdujących się tam obiektów kultu. 
Związany z tym jest oczywiście problem chronologii i ewentualnej zmienności 
w czasie w zakresie wybieranych celów pielgrzymek. Szczególny walor mają pod 
tym względem znaleziska pochodzące z dobrze udokumentowanych i datowa-
nych układów stratyfikacyjnych rejestrowanych w trakcie regularnych wykopa-
lisk oraz datowanych rocznie dzwonów. 

W istotny sposób wspomniane źródła materialne stanowić mogą podstawę 
do badań zwyczajów związanych z odwiedzinami miejsc świętych, czego naj-
lepszym zobrazowaniem mogą być znaleziska instrumentów wydających dźwięk 
czy znaków pielgrzymich z lusterkami, pozwalającymi na szczególny kontakt 
z relikwią poprzez puszczenie „zajączka”. Szczególnie szeroki wachlarz zagad-
nień związany jest jednak z wykorzystaniem tych przedmiotów po powrocie 
z pielgrzymki. Analiza sposobów, przyczyn i miejsc ich deponowania pozwa-
la, jak się wydaje, podejmować badania m.in. nad statusem pielgrzyma, funkcją 
znaków pielgrzymich, zwyczajami i zabiegami o charakterze dewocyjnym, ale 
też magicznym, np. umieszczanie ich wizerunków na dzwonach i wiele innych.

Historia badań

Zainteresowania historyków pomorskich pielgrzymowaniem mieszkańców Po-
morza Zachodniego w średniowieczu sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku. 

kirkeklokker, „Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie” 1971, s. 195–240; M. Schaugstat, 
Mittelalterliche Pilgerzeichen auf Glocken in mecklenburgischen Dorfkirchen, „Mecklenburgi-
sche Jahrbücher”, 109, 1993, s. 19–54; E. van Loon-van de Moosdijk, Pelgrimsinsignes op „Neder-
landse” klokken, w: Heilig en Profaan 2.., s. 112–127; tejże, Goet ende wael gheraect. Versierings-
motieven op luid- end speelklokken uit Middeleeuwen en Renaissance in het hertogdom Brabant 
(1300 tot 1559), Nijmegen 2004; C. Oefelein, Pilgerzeichen – Neue Funde auf Glocken in Branden-
burg, w: Das Zeichen am Hut im Mittelalter. Europäische Reisemarkierungen, hrsg. v. H. Kühne, 
L. Lambacher, K. Vanja, Frankfurt am Main 2008, s. 115–126 (Europäische Wallfahrtsstudien, 4); 
C. Oefelein, R. Oefelein, Pilgerzeichenabgüsse auf den Glocken Brandenburgs. Ergebnisse einer 
flächendeckenden Untersuchung, w: Wallfahrer aus dem Osten…, s. 179–192.
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Herman Riemann syntetycznie omówił średniowieczne pielgrzymki kołobrze-
żan w monografii solnego miasta26. Autorem pierwszego w miarę całościowe-
go opracowania problemu był natomiast Martin Wehrmann27. Problematykę tę 
kontynuował następnie Hellmuth Heyden28. Norbert Buske zajął się analizą roli 
trzech miejsc pielgrzymkowych na Pomorzu Zachodnim – Góry Chełmskiej koło 
Koszalina, Rowokołu i Polanowa29. 

Znaczenie źródeł rzymskich dla problemu pielgrzymowania pokazały bada-
nia Krzysztofa Rafała Prokopa, który przeanalizował księgi rzymskiego bractwa 
de Anima30. Edward Rymar na podstawie relacji Martina Dalmera wszechstron-
nie opracował pielgrzymkę księcia Bogusława X do Rzymu i Ziemi Świętej31. 
Joachim Zdrenka zajmował się pielgrzymkami książąt pomorskich oraz analizo-
wał księgę cudów św. Teobalda z sanktuarium w Thann32. Dietrich Kurze omówił 

26 H. Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg. Aus den Quellen dargestellt, 2. Aufl., Kolberg 
1924.

27 M. Wehrmann, Vom Gollen, „Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte 
und Altertumskunde”, 29, 1915, s. 75 i n.; tenże, Von einigen Wallfahrtsorten in Pommern, tamże, 
32, 1918, s. 15 i n. W Archiwum Państwowym w Szczecinie w zespole „Zbiór Martina Wehr-
manna”, sygn. 52, przechowywane są notatki niemieckiego badacza dotyczące średniowiecznych 
pielgrzymek.

28 H. Heyden, Kirchengeschichte Pommerns, Bd. I, Stettin 1937, s. 143 i n.; tenże, Das Wall-
fahrtswesen in Pommern, „Blätter für Kirchengeschichte Pommerns”, 22/23, 1940, s. 7–20; tenże, 
Die letzten Wallfahrten in Pommern, w: tenże, Neue Aufsätze zur Kirchengeschichte Pommerns, 
Köln u.a. 1965, s. 60–67 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, 12); 
tenże, Stralsunder Wallfahrten, „Greifswald-Stralsunder Jahrbuch”, 8, 1969, s. 29–37.

29 N. Buske, Die Marienkapelle auf dem Gollen, dem Revekol und dem Heiligen Berg bei 
Pollnow. Ein Beitrag zur Geschichte der Wallfahrtsorte in Pommern, „Baltische Studien” Neue 
Folge, 56, 1970, s. 17–40; tenże, Die Verehrung des Hl. Ewald und die Errichtung der Bodsteder 
Kapelle, ein Beitrag zur Patrozinienkunde und zur Geschichte der Wallfahrtsorte in Pommern, 
tamże, 58, 1972, s. 19–32; tenże, Zwei hinterpommersche Wallfahrtsorte, tamże, 62, 1976, s. 28–35.

30 K.R. Prokop, Liber fraternitatis S. Spiritus et S. Marie in Saxia de Urbe. Nie dostrzeżo-
ne źródło do badań nad prozopografią późnego średniowiecza Pomorza Zachodniego i Polski, 
„Przegląd Zachodniopomorski”, 48, 2004, z. 2, s. 137–143.

31 E. Rymar, Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X na niemiecki dwór kró-
lewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496–1498), Szczecin 2004.

32 J. Zdrenka, Pielgrzymki książąt pomorskich do Ziemi Świętej i Rzymu w latach 1392/1393 
i 1406/1407, w: Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, Zielona 
Góra 1999, s. 91–101; tenże, Die Pilgerfahrten der pommerschen Herzöge ins Heilige Land in den 
Jahren 1392/1393 und 1406/1407, „Baltische Studien” Neue Folge, 81, 1995; J. Zdrenka, Święty 
Teo bald pomocnikiem w potrzebie mieszkańców Pomorza i Prus w średniowieczu, w: Mieszcza-
nie, wasale, zakonnicy, red. B. Śliwiński, Malbork 2004, s. 391–412 (Studia z dziejów średniowie-
cza, 10).
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popularność w strefie bałtyckiej pielgrzymek do Wilsnack33. Na podstawie sze-
rokiej bazy źródłowej (źródła pisane i materialne) pielgrzymki Pomorzan w śre-
dniowieczu scharakteryzował w wielu pracach Marian Rębkowski34. W ostatnim 
czasie pielgrzymkami do alzackiego Thann z Pomorza Zachodniego w oparciu 
o źródła pisane i materialne zajęli się Marian Rębkowski i Rafał Simiński35. 
Problematykę tę ponownie podjął również Andreas Röpcke36. Barbara Popielas- 
-Szultka i Zygmunt Szultka zajmowali się lokalnymi pomorskimi centrami piel-
grzymkowymi (Góra Chełmska koło Koszalina, Polanów, Rowokół)37. Wojciech 

33 D. Kurze, Aus Hamburg und vom Südsaum des pommerschen Meeres nach Wilsnack, w: Die 
Wilsnackfahrt. Ein Wallfahrts- und Kommunikationszentrum Nord- und Mitteleuropas im Spät-
mittelalter, hrsg. v. F. Escher, H. Kühne, Frankfurt am Main 2006, s. 115–149 (Europäische Wall-
fahrtsstudien, hrsg. v. H. Kühne, J. Hrdina, T. Müller, Bd. 2).

34 M. Rębkowski, M. Rulewicz, Czy mieszkańcy Szczecina pielgrzymowali w średniowieczu 
do Kolonii?, w: Instantia est mater doctrinae: księga jubileuszowa prof. dr. hab. Wladysława Fi-
lipowiaka, red. E. Wilgocki, Szczecin 2001, s. 351–358; M. Rębkowski, Znaki pielgrzymie, w: Ar-
cheologia średniowiecznego Kołobrzegu, t. III, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1998, s. 223–227; 
tenże, ...ad sanctum Jacobum ultra montes. Przyczynek do badań nad pielgrzymkami mieszczan 
kołobrzeskich w średniowieczu, w: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środ-
kowej, red. C. Buśko, J. Klápste, L. Leciejewicz, S. Moździoch, Wrocław 2002, s. 265–269; tenże, 
Pielgrzymki mieszkańców średniowiecznych miast południowego wybrzeża Bałtyku w świetle zna-
lezisk znaków pątniczych. Wstęp do badań, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 52, 2004, 
nr 2, s. 153–188; tenże, Uwagi o niektórych atrybutach średniowiecznych pielgrzymów na pod-
stawie znalezisk z północnej Polski, „Archaeologia Historica Polona”, 15, 2005, nr 2, s. 221–230; 
tenże, Dokąd pielgrzymowali w średniowieczu mieszkańcy Kołobrzegu?, w: Tempus nostrum est. 
Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Włodarczykowi w 60. rocznicę urodzin, 
red. W. Stępiński, D. Szudra, R. Techman, Szczecin 2006, s. 213–224; tenże, Dewocjonalia pąt-
nicze – świadectwo religijnych podróży dawnych mieszkańców Pomorza, w: Wszyscy jesteśmy 
tułaczami, red. M. Słomiński, Szczecin 2007, s. 7–18.

35 M. Rębkowski, R. Simiński, Pielgrzymki mieszkańców Pomorza Zachodniego do sanktua-
rium św. Teobalda w Thann w średniowieczu, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Pa-
nasiuk, Szczecin 2010, s. 145–157; R. Simiński, Ryga – cel pielgrzymek mieszczan stralsundzkich 
w latach 70. i 80. XIII wieku, w: Ziemiom Odzyskanym umysł i serce. Henryk Lesiński, uczonego 
życie i dzieło, red. R. Gaziński, W. Stępiński, Szczecin 2010, s. 91–97.

36 A. Röpcke, St. Theobald und die Wallfahrt nach Thann. Norddeutsche Aspekte, w: Klerus, 
Kirche und Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Schleswig-Holstein, hrsg. v. E. Bünnz, K.-J. Lo-
renzen-Schmidt, Neumünster 2006, s. 345–355 (Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Schleswig-Holsteins, 41); tenże, St. Theobald und die Wallfahrt nach Thann im Spätmittelalter, 
w: Pilgerheilige und ihre Memoria, hrsg. v. K. Herbers, P. Rückert, Tübingen 2012, s. 129–143; 
tenże, Von der Ostsee nach Thann im Oberelsass. Die Wallfahrt der Seeländer zum Heiligen Theo-
bald im Spätmittelalter, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej”, 10, 2015, s. 309–324. Badacz ten 
nie uwzględnił jednak polskiej literatury przedmiotu.

37 Z. Szultka, Kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny na Górze Chełmskiej jako miejsce kul-
towe w średniowieczu, „Studia Gdańskie”, 9, 1993, s. 75–88; tenże, Świątynia na Rowokole i jej 
funkcje, Słupsk 2014. Popularny charakter ma opracowanie A. Kuczkowskiego, Góra Chełmska. 
Od miejsca kultu do parku rozrywki, Pruszcz Gdański 2011.
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Łysiak pisał na temat podtrzebiatowskiego Wyszkowa. Zebrał również literaturę 
na temat różnych aspektów pielgrzymek pomorskich w średniowieczu38.

Najstarszy znany nam z interesującego nas obszaru przedodrzańskiej części 
Pomorza Zachodniego przykład odkrycia i zarejestrowania przedmiotów zwią-
zanych ze średniowiecznym pielgrzymowaniem pochodzi ze Szczecina, z okresu 
międzywojennego. Najprawdopodobniej w latach 1927–1929, w trakcie bagrowa-
nia Odry związanego z rozbudową portu, znaleziono zbiór licznych przedmiotów, 
wśród których były trzy znaki pielgrzymie. Sądząc na podstawie zachowanej ko-
respondencji szczecińskiego antykwariusza z miejscowym muzeum, prawidło-
wa ocena ich funkcji nie nastręczała już wówczas żadnych problemów. Wpływ 
na to mogły mieć głośne i masowe odkrycia znaków pielgrzymich dokonywane 
już w XIX wieku i na początku następnego stulecia podczas bagrowania rzek 
w wielkich miastach portowych, takich jak Londyn, Brema czy Hamburg. Los 
zabytków szczecińskich nie jest znany, ale dzięki zachowanym zdjęciom została 
zidentyfikowana ich proweniencja39. 

Niewiele później próbowano, jako znak pielgrzymi związany z lokalnym, 
pomorskim miejscem pielgrzymkowym istniejącym u schyłku średniowiecza 
w nieodległym od Szczecina Binowie, łączyć glinianą figurkę przedstawiającą 
Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem, przechowywaną w szczecińskim mu-
zeum40. Sądząc na postawie zachowanego zdjęcia przedmiotu, identyfikację taką 
należy uznać za błędną, a figurkę należałoby raczej identyfikować jako przykład 
glinianej plastyki dewocyjnej wykorzystywanej w mieszczańskiej przestrzeni 
prywatnej41.

38 W. Łysiak, Trzebiatowskie Rubus sancte Mariae. Cel i miejsce pielgrzymek, „Stargardia”, 3, 
2003, s. 117–125; tenże, Święta przestrzeń. O pielgrzymkach, pielgrzymowaniu, miejscach piel-
grzymkowych i pobożności ludowej w dawnym Księstwie Pomorskim, Poznań 2010. Badacz ten 
uwzględnił w swojej pracy również zaodrzańską część Pomorza Zachodniego.

39 M. Rębkowski, The Finds of the Pilgrim Badges from the Polish Baltic Coast, w: Wallfahrer 
aus dem Osten…, s. 33 i n.; tenże, Nowy typ znaku pielgrzymiego, czyli o zaginionym znale-
zisku ze Szczecina, w: Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okre-
sie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. M. Bis, W. Bis, Warszawa 2014, 
s. 317–324.

40 H. Heyden, Das Wallfahrtswesen..., s. 19.
41 O analogicznych znaleziskach zob. np. T. Borkowski, Materialne przejawy codziennej re-

ligijności w średniowiecznych miastach śląskich. Drobna plastyka dewocyjna, „Archaeologia 
Historica Polona”, 7, 1998, s. 47–69. Na interesującym nas obszarze fragment podobnej figurki 
znaleziono też na Górze Chełmskiej, ale kontekst odkrycia nie jest jasny, zob. A. Kuczkowski, 
Cholin–Gollenberg–Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło 
Koszalina, Koszalin 2013, s. 217. 
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Za przełom w badaniach archeologicznych nad pielgrzymkami uznać moż-
na rozpoczęcie wykopalisk na obszarach zachodniopomorskich miast późnego 
średniowiecza, które nastąpiło w drugiej połowie lat 80. XX wieku wraz z zaini-
cjowaniem badań w Kołobrzegu i Szczecinie. Dość wspomnieć w tym miejscu, 
że wszystkie pozostałe znane nam dzisiaj z interesującego nas tutaj obszaru znaki 
pielgrzymie pozyskano w efekcie szerokopłaszczyznowych wykopalisk prowa-
dzonych w związku z odbudową miast. Pierwszy z nich, egzemplarz muszli św. 
Jakuba z Composteli, odkryto w Kołobrzegu jeszcze w 1987 roku. W ciągu kilku 
następnych lat znaleziono tam dwa kolejne znaki oraz dzwoneczek pielgrzymi42. 
W tym samym mniej więcej czasie pozyskano w Szczecinie pochodzący z Kolo-
nii znak z wyobrażeniem św. Urszuli43. Ostatnie lata przyniosły z kolei odkrycia 
niezwykle interesujących egzemplarzy znaków pielgrzymich na rynkach miast 
lokacyjnych w Stargardzie i Koszalinie44. Jedynym zabytkiem, jaki mógłby być 
związany z pielgrzymkami, nieodkrytym w przestrzeni miejskiej, jest niewielki 
mosiężny dzwonek znaleziony podczas wykopalisk w miejscu klasztoru premon-
stratensów w Białobokach45. Niektóre z wymienionych powyżej odkryć stały się 
w pierwszych latach XXI wieku częścią bazy źródłowej wykorzystanej w sze-
rzej zakrojonych studiach nad różnymi aspektami średniowiecznych pielgrzy-
mek46. 

Oceniając liczebność znanych nam dzisiaj z obszaru Pomorza Zachodniego 
okazów średniowiecznych dewocjonaliów pielgrzymkowych, należy uznać, że 
jest ona stosunkowo niewielka. Do takiej oceny skłania chociażby porównanie jej 

42 M. Rębkowski, ...ad sanctum Jacobum ultra montes..., s. 265–269; tenże, Znaki pielgrzy-
mie…, s. 223–227; M. Rębkowski, B. Wywrot, Z. Polak, Źródła archeologiczne, w: Archeologia 
średniowiecznego Kołobrzegu, t. II, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg 1997, s. 62, tab. 28:6.

43 M. Rębkowski, M. Rulewicz, Czy mieszkańcy Szczecina pielgrzymowali w średniowieczu do 
Kolonii?..., s. 351–358.

44 K. Stań, M. Majewski, Stargard, Stare Miasto, Rynek Staromiejski, stan. 11a (AZP  
32-10/167), „Stargardia”, 7 (2011–2012), s. 359 oraz il. 65, s. 404; R. Simiński, Czasy średniowiecza 
(1266–1523), w: Dzieje Koszalina. T. 1: Do 1945 roku, red. R. Gaziński, E. Włodarczyk, Koszalin 
2016, s. 90.

45 A. Janowski, Zabytki ruchome, w: Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia 
i historia, red. M. Rębkowski, F. Biermann, Szczecin 2015, s. 113, ryc. 92:8.

46 M. Rębkowski, Pielgrzymki..., s. 153–188; tenże, Uwagi o niektórych atrybutach średnio-
wiecznych pielgrzymów na podstawie znalezisk z północnej Polski, „Archaeologia Historica Po-
lona”, XV/2, 2005, s. 221–230; tenże, Dokąd pielgrzymowali..., s. 213–224; A. Wyrwa, Święty 
Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de 
Compostela, Lednica–Poznań 2009.
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z liczebnością odkrytych w zaodrzańskiej części Pomorza, na terenie dzisiejszej 
Meklemburgii, nie wspominając już gigantycznego zbioru znanego z Gdańska, 
który na mapie europejskich odkryć znaków pielgrzymich jawi się jako feno-
men47. Za podstawową przyczynę takiego stanu rzeczy uznać należy charakter 
i zakres dotychczasowych badań archeologicznych prowadzonych na obszarach 
miast późnośredniowiecznych. Mimo dość szczupłej bazy źródłowej, można jed-
nak na jej podstawie podjąć próbę wyciągnięcia pewnych wniosków o charakte-
rze ogólnym.

Odlewy znaków pielgrzymich na dzwonach opisywano już w pomorskich 
inwentarzach zabytków z końca XIX wieku, jednak ich autorzy nie potrafili 
określić, z czym mają dokładnie do czynienia. Plakietkom tego typu nie przypi-
sywano funkcji znaku pątniczego, a jedynie dekoracji o charakterze religijnym48. 
Niestety, dzisiaj nie mamy już szansy skonfrontować tych ustaleń, gdyż w czasie 
pierwszej i drugiej wojny światowej dzwony te albo zostały zniszczone, albo, ze 
względu na cenny kruszec, przetopione. 

Zainteresowanie tym problemem w świetle opublikowanej literatury było 
dotychczas na Pomorzu Zachodnim niewielkie. Przy opisie dzwonu Maryjnego 
ze Szczecina, powstałego w 1524 roku, wspomniano o plakietach pielgrzymich, 
jednak błędnie je zinterpretowano49. W związku z podjęciem badań w ostatnim 
dziesięcioleciu nad kampanologią zachodniopomorską zinwentaryzowano i opu-
blikowano dwadzieścia plakietek, których pierwowzorami mogą być znaki piel-
grzymie50. Większość pochodzi z dzwonów wiszących w kościołach wiejskich, 
np. w Mielnie (pow. łobeski), Gudowie (pow. drawski), Pieńkowie i Kwasowie 
(pow. sławieński)51.

47 Całość tego niezwykłego zbioru nie została jeszcze opublikowana, ostatnio zob. H. Paner, 
Średniowieczne świadectwa kultu Maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Arche-
ologicznego w Gdańsku, Gdańsk 2013.

48 Por. m.in. H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, H. IX: 
Der Kreis Naugard, Stettin 1910, s. 48, 85–86, 155.

49 J. Kochanowska, Szczeciński dzwon Maryjny z 1524 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, „Materiały Zachodniopomorskie”, 26, 1980, s. 417, ryc. 14:6, gdzie znak został błęd-
nie określony jako plakietka z brandenburskiego Wilsnack.

50 Opublikowano zarówno przykłady z Pomorza Zachodniego, jak i historycznej Nowej Mar-
chii, por. M. Majewski, Pilgerzeichen auf Glocken in hinterpommerschen Kirchen, w: Wallfahrer 
aus dem Osten..., s. 51–68.

51 Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie XIV–XVII wieku. W 350. rocznicę odlania ostat-
niego dzwonu w Stargardzie. Katalog wystawy, red. M. Majewski, Stargard 2003, s. 15, 98–101.
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Na naszym obszarze zachowało się niewiele dzwonów z odlewami plakiet 
pielgrzymich. Nie wiemy, czy na taki stan wpłynęły zniszczenia tej kategorii za-
bytków podczas dwóch wojen światowych. Porównując liczebność zachowanych 
obiektów na Pomorzu Przedodrzańskim i w Meklemburgii ten argument nie do 
końca wydaje się przekonujący52. Na niewielką bazę źródłową, którą dysponuje-
my na Pomorzu Zachodnim, zdaje się wpływać brak rozpoznania terenowego.

Chronologia pielgrzymek

Analiza nawarstwień, w których odkrywano na Pomorzu Zachodnim dewocjo-
nalia pielgrzymkowe, pozwala stwierdzić, że najstarsze z nich deponowane były 
w ziemi u schyłku XIII wieku. Taką chronologię ma kołobrzeski dzwoneczek, 
a być może także koloński znak pątniczy znaleziony na szczecińskim Podzam-
czu. Pozwala to na postawienie hipotezy, że początek pielgrzymek w naszym re-
jonie wiązać można dopiero z okresem po kolonizacji i lokacji pierwszych miast 
na tzw. prawie niemieckim oraz z napływem osadników z krajów, gdzie kultura 
chrześcijańska miała znacznie dłuższą niż na Pomorzu tradycję. Wniosek taki 
wypływa również z analizy źródeł pisanych, według których początek pielgrzy-
mek pomorskich można datować na lata osiemdziesiąte XIII wieku.

Jest przy tym dość charakterystyczne, że większość znalezisk datowana jest 
na XIV stulecie. Tylko jeden znak pielgrzymi – ten z Koszalina – zdeponowany 
został u schyłku średniowiecza, może dopiero w XVI wieku. Podobną chrono-
logię ma dzwoneczek z klasztoru białobłockiego, znaleziony w zgliszczach bu-
dynku zniszczonego w końcu XV wieku lub może dopiero w pierwszej połowie 
następnego stulecia. Ze względu na niewielką liczbę znalezisk trudno o pewność, 
czy mamy tutaj do czynienia z prawidłowością. Gdyby jednak przyszłe odkrycia 
potwierdziły tę tendencję, jej wyjaśnienia być może należałoby szukać w zmia-
nach geografii pielgrzymowania zachodzących w ciągu XV wieku. Jak można 
ostrożnie przypuszczać, polegały one także na częstszym obieraniu za cele piel-
grzymek lokalnych sanktuariów, wyrosłych na Pomorzu Zachodnim u schyłku 
średniowiecza, w których być może nie produkowano znaków pątniczych. 

Dotychczas zinwentaryzowane dzwony z odlewami plakiet pielgrzymich 
powstały w okresie końca XIV – początku XVI wieku. Większość odwzorowań 
znaków pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. 

52 Por. M. Schaugstat, Mittelalterliche Pilgerzeichen...; J. Ansorge, Pilgerzeichen und Pilger-
zeichenforschung in Mecklenburg-Vorpommern, w: Wallfahrer aus dem Osten…, s. 81–143.
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Datowanie znaków z dzwonów w większości wypadków nie jest utrudnio-
ne, ponieważ emblematom towarzyszą inskrypcje i daty roczne wskazujące na 
czas fundacji i wykonania instrumentów. Plakietka umieszczona w formie odle-
wu na dzwonie była zapewne świadectwem niedawnej pielgrzymki odbytej przez 
donatora.

Miejsca odkrycia (kontekst) 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, wyraźnie rysuje się prawidłowość związana 
z miejscami odkryć dewocjonaliów pielgrzymich. Poza dzwoneczkiem znalezio-
nym w klasztorze w Białobokach, wszystkie pozostałe znaleziska rejestrowane 
były na obszarach późnośredniowiecznych miast. Nie jest to zjawisko charak-
terystyczne tylko dla Pomorza Zachodniego, bowiem zaobserwowano je znacz-
nie wcześniej także w innych częściach Europy. Nie wydaje się przy tym, aby 
najważniejszą jego przyczyną było różne zaawansowanie rozwoju archeologii 
miast i wsi. Ciekawe są przy tym obserwacje dotyczące kontekstu przestrzen-
nego odkryć dokonywanych w obrębie murów miejskich. Przedmioty związane 
z pielgrzymowaniem deponowane były zarówno w przestrzeni prywatnej, w ob-
rębie działek miejskich (muszla św. Jakuba i dzwoneczek z Kołobrzegu), jak też 
w przestrzeni publicznej, na rynkach miast Stargardu i Koszalina. Szczególną 
uwagę przykuwają znaleziska najliczniejsze, pochodzące z tzw. kontekstów „mo-
krych”. W naszym przypadku chodzi tu łącznie o pięć znaków, które jeszcze 
w średniowieczu wrzucone zostały do Odry i Parsęty lub ich rozlewisk. Przypo-
mnieć w tym miejscu wypada, że popularność zwyczaju deponowania znaków 
pielgrzymich w środowisku wodnym potwierdzona został wieloma przykładami 
z różnych części Europy. Wokół jego przyczyn i znaczenia trwa od pewnego już 
czasu dyskusja53.

Geografia pielgrzymowania

Na liście celów pielgrzymek mieszkańców interesującej nas tutaj części Pomo-
rza Zachodniego znajdują się przede wszystkim sanktuaria o ponadregionalnym 

53 Zob. np. K. Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen…, s. 48; B. Spencer, Pilgrim Souvenirs…, 
s. 18, 24; M. Rębkowski, Pielgrzymki mieszkańców…., s. 184 i n.; C. Brumme, Pilgerzeichen 
– Erhaltungsbedingungen und Verbreitungsräume, w: Das Zeichen am Hut im Mittelalter, hrsg. 
v. H. Kühne, L. Lambacher, K. Vanja, Frankfurt am Main 2008, s. 127–142 (Europäische Wall-
fahrtstudien, 4).
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znaczeniu, w tym także te najważniejsze dla europejskiego chrześcijaństwa wie-
ków średnich (peregrinationes maiores). Tradycyjnie do kategorii tych ostatnich 
zaliczane są, oprócz Ziemi Świętej, także Rzym i Compostela54. Z kolei pere-
grinationes minores wiązały się z wyprawami Pomorzan do sanktuariów poło-
żonych głównie na obszarze Rzeszy Niemieckiej. Wśród nich wymienić można 
Akwizgran, Wilsnack, Einsiedeln, Thann, Sternberg i Königslutter.

Najstarsze świadectwa źródłowe pielgrzymek pomorskich pochodzą ze 
schyłku XIII wieku. Ich celem była Ziemia Święta. Z późniejszego okresu zacho-
wało się niewiele przekazów dotyczących pobożnych wypraw do najważniejsze-
go dla chrześcijaństwa miejsca55. Wśród pielgrzymów można wymienić książąt 
z rodu Gryfitów (lata 1392, 1411, 1423, 1497) oraz przedstawicieli duchowieństwa 
i mieszczaństwa. W drugim przypadku pąć tę podjęli dworzanin i kanclerz księ-
cia słupskiego oraz mieszczanie kołobrzeski i stargardzki56. 

Najpóźniej od lat dwudziestych XIV wieku na Pomorzu Zachodnim popu-
larność zyskały pielgrzymki do Santiago de Compostela57. Ich pierwszym świa-

54 L. Schmugge, Jerusalem, Rom und Santiago – Fernpilgerziele im Mittelalter, w: Pilger und 
Wallfahrtsstätten in Mittelalter und Neuzeit, hrsg. v. M. Matheus, Stuttgart 1999, s. 17–18. Zob. np. 
J. van Heerwarden, Pilgrimages and social Prestige. Some reflections on a theme, w: Wallfahrt 
und Alltag in Mittelalter und frühen Neuzeit, Wien 1992, s. 32 i n.

55 R. Röhricht, Die Deutschen im Heiligen Lande, Innsbruck 1894; tenże, Deutsche Pilgerrei-
sen nach dem Heiligen Lande, Innsbruck 1900; L. Schmugge, Deutsche Pilger in Italien, w: Kom-
munikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Euro-
pas (11.–14. Jahrhundert), hrsg. v. S. de Rachewitz, J. Riedmann, Sigmaringen 1995, s. 98–100.

56 Przed 1281 r. do Ziemi Świętej wyruszył rycerz Kazimierz. 23 III 1281 r. został on określo-
ny jako zmarły. Nie wiadomo jednak, czy śmierć miała miejsce w czasie pielgrzymki (PUB III,  
nr 1196). Zob. Liber beneficiorum..., nr 511. Na temat pielgrzymek kołobrzeżan i stargardzian 
w średniowieczu zob. H. Riemann, Geschichte..., s. 82–83, 207; M. Rębkowski, Dokąd pielgrzy-
mowali..., s. 213–224; o pąci stargardzianina zob. F. Boehmer, Geschichte der Stadt Stargard  
i. Pomm., Bd. 1: Geschichte der Stadt im Mittelalter, Stargard i. Pomm. 1903, s. 353.

57 J. Vielliard, Pèlerins d’Espagne à la fin du Moyen Age, w: Homenajo a Antonio Rubio 
i Lluch, vol. II, Barcelona 1936, s. 30–36; B. Heyne, Von den Hansestädten nach Santiago: Die 
große Wallfahrt des Mittelalters, „Bremisches Jahrbuch”, 52, 1972, s. 69; M. Zender, Heiligenver-
ehrung im Hanseraum, „Hansische Geschichtsblätter”, 92, 1974, s. 11 (dalej: HGbll.); I. Mieck, 
Zur Wallfahrt nach Santiago de Compostella zwischen 1400 und 1650. Resonanz, Strukturwandel 
und Krise, „Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens”, 29, 1978, s. 483–518; N. Oh-
ler, Zur Seligkeit und zum Troste meiner Seele. Lübecker unterwegs zu mittelalterlichen Wall-
fahrtsstätten, „Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde” 83, 1983, 
s. 83–103; K. Herbers, Deutschland und der Kult des hl. Jakobus, w: Y. Bottineau, Der Weg der 
Jakobspilger. Geschichte, Kunst und Kultur der Wallfahrt nach Santiago de Compostela. Mit einer 
Einleitung und einem Kapitel zur Jakobusverehrung in Deutschland, Bergisch Gladbach 1987, 
s. 252–273; R. Plötzl, Deutsche Pilger nach Santiago de Compostela bis zur Neuzeit, w: Deutsche 
Jakobspilger und ihre Berichte, hrsg. v. K. Herbers, Tübingen 1988, s. 26 (Jakobus Studien, 1); 



146 Marcin Majewski, Marian Rębkowski, Rafał Simiński

dectwem jest zapis pochodzącego z Kołobrzegu mieszczanina Stralsundu, Konra-
da Witte. W kolejnych latach odnotować można pobożne wyprawy do Grobu św. 
Jakuba Apostoła Starszego z Koszalina (1333 r.)58. W późnym średniowieczu w to 
odległe miejsce pielgrzymowali przede wszystkim mieszczanie kołobrzescy59. 

Pielgrzymowanie do grobu św. Jakuba Większego potwierdza kołobrzeskie 
znalezisko charakterystycznej muszli gatunku Pecten Maximus L. z przewier-
conymi dziurkami, oraz maleńka, odlana z brązu muszelka z Koszalina, a więc 
forma upowszechniająca się dopiero u schyłku średniowiecza. Niezwykle intere-
sującym przedmiotem znajdującym się w jednej z kaplic koszalińskiego kościoła 
parafialnego był pozłacany kielich, w którego stopkę została wtopiona muszla. 
Być może należy to uznać za świadectwo pielgrzymki do sanktuarium św. Jaku-
ba w Santiago de Compostela60. 

Najstarsze wzmianki o pomorskich pielgrzymkach do Rzymu sięgają schył-
ku XIV wieku. W latach 1434, 1439, 1485 mieli tam pielgrzymować mieszczanie 
Kołobrzegu, Koszalina i Sławna61. Rzym przyciągał również duchowieństwo po-
morskie, w tym proboszczów wiejskich parafii62. Z XIV i XV wieku zachowały 
się dwa świadectwa wskazujące na zamiar odbycia pielgrzymek do Wiecznego 
Miasta przez mieszczanki z miast pomorskich (Szczecin, Wolin)63. Z zachowa-
nych źródeł wynika, że pielgrzymki do Rzymu łączono najczęściej z pobożnymi 
podróżami do Akwizgranu, Einsiedeln, Wilsnack oraz lokalnych sanktuariów 
pomorskich na Górze Chełmskiej koło Koszalina, w Rowokole i Polanowie. 
Z pielgrzymką do Rzymu możemy wiązać powstały w końcu XV wieku wize-
runek Świętego Oblicza malowany na pergaminie, który został wtórnie wszyty 

Ch. Krötzl, Von der Ostsee bis nach Santiago de Compostela. Pilgerfahrten und kulturelle Ein-
flüsse, w: Santiago de Compostela: Pilgerwege, hrsg. v. P.C. von Saucken, Augsburg 1996, s. 366; 
M.-L. Favreau-Lilie, Von Nord- und Ostsee ans „Ende der Welt“: Jakobspilger aus dem Hanse-
raum, HGbll. 117, 1999, s. 120.

58 PUB VIII, nr 5044.
59 Landesarchiv Greifswald (dalej: LAG), Rep. 40 III, nr 215, k. 483r – 483v.
60 M. Rębkowski, Nowy typ znaku…, s. 321–322; R. Simiński, Czasy średniowiecza (1266–

1523)..., s. 90.
61 LAG, Rep. 2 Stadt Köslin, nr 9; LAG, Rep. 38 bU Kolberg, nr 120; H. Riemann, Geschi-

chte..., s. 82 i n.; H. Hoogeweg, Die Stifter..., Bd. I, s. 40 i n.
62 Liber beneficiorum…, nr 1566.
63 LAG, Rep. 1 Nonnenkloster Stettin, nr 39; Diplomataria et Scriptores Historiae Germanicae 

Medii Aevi, T. III, ed. Ch. Schöttgen, G.Ch. Kreysig, Altenburgi 1760, nr 134, s. 87–89.
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w jedną z kart mszału stargardzkiego64. Z kolei hipotezą na razie musi pozostać 
przypuszczenie, że jeden z wyłowionych przed laty z Odry znaków pielgrzymich 
przedstawiać może świętych Piotra i Pawła i pochodzi z Rzymu65.

Początki sanktuarium pielgrzymkowego w Wilsnack datuje się na lata 
osiemdziesiąte XIV wieku. Tamtejszy proboszcz odkrył w ruinach spalonego ko-
ścioła krwawiąca hostię66. Pomorzanie pielgrzymowali do tego miejsca w Mar-
chii Brandenburskiej niemal od początku jego istnienia. Już w aktach procesu 
kanonizacyjnego Doroty z Mątowów z lat 1404–1406 znalazła się wzmianka 
o pielgrzymce mieszkańca Słupska do Wilsnack67. W testamentach z 1412 oraz 
1483 roku dyspozycje dotyczące odbycia pobożnej podróży do brandenburskiego 
sanktuarium zapisali mieszczanin kołobrzeski Everhard Kunow oraz wikariusz 
kapituły kamieńskiej Johannes Starke68. Jedna z ostatnich zachowanych wzmia-
nek o pielgrzymce pomorskiej do Wilsnack pochodzi z 1512 roku69. Pielgrzymki 
do Świętej Krwi łączono z wyprawami do Akwizgranu oraz do lokalnych pomor-
skich sanktuariów na Górze Chełmskiej koło Koszalina, do Rowokołu, Polanowa 
i Żabowa.

Jednym z najbardziej popularnych miejsc pielgrzymkowych Pomorzan 
był Akwizgran. W źródłach pisanych pielgrzymki do tego miejsca znane są od 
trzeciej dekady XIV wieku. Wyprawy do przechowywanych tam relikwii łą-
czono najczęściej z innymi pielgrzymkami. W roku 1325 pielgrzymować miała 
tam szczecińska mieszczka, wdowa po Johannesie Longi. W latach 1381–1391 
mieszczanin szczeciński Johannes Brutzow przeznaczył w swoim testamencie 

64 M. Majewski, Księgi rękopiśmienne na Pomorzu Zachodnim, w: Dzieje sztuki polskiej, t. II, 
cz. 3: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, 
s. 485; M. Mazikiewicz, Skarby bibliotek – mszał stargardzki MS XV.52, „Bibliotekarz Zachod-
niopomorski”, 47, 2006, z. 1, s. 48–80. Wizerunek mógł być również emblematem pielgrzyma 
naszywanym na nakrycie głowy, por. H. Appuhn, Kloster Wienhausen, Bd. IV: Der Fund vom 
Nonnenchor, Wienhausen 1973, s. 18–21.

65 M. Rębkowski, Nowy typ znaku…, s. 321–322.
66 J. Allendorf, W. Brückner, Wilsnack, w: Lexikon für Theologie und Kirche, bearb. v. M. Buch-

berger, K. Hofmann, Bd. 10: Terziaren bis Zytomierz, Freiburg im Breisgau 1938, szp. 1217.
67 Die Akten der Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis 1525, hrsg.  

v. R. Stachnik in Zusammenarbeit mit A. Triller und H. Westphal, Köln–Wien 1978 (Forschungen 
und Quellen zur Geschichte zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 15); S. Kwiat-
kowski, Klimat..., s. 99.

68 LAG, Rep. 1 Domkapitel Kolberg, nr 54.
69 W. Paap, Kloster Belbuck um die Wende des 16. Jahrhunderts, „Baltische Studien” Neue 

Folge, 16, 1912, s. 36, przypis 2.
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20 grzywien na odbycie pielgrzymki do Akwizgranu i na Górę Chełmską70. Zna-
czenie pielgrzymki do Akwizgranu utrzymało się na Pomorzu Zachodnim przez 
całe średniowiecze. Ostatnie wzmianki wskazują, że pielgrzymowano tam jesz-
cze w 1515 roku71.

Duże znaczenie w życiu duchowym mieszkańców późnośredniowiecznego 
Pomorza Zachodniego odgrywał kult św. Teobalda, czczonego w alzackim Thann. 
Analiza zapisów zachowanej księgi cudów z tego sanktuarium pozwoliła ustalić, 
że pielgrzymowali tam przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa po-
morskiego. Wspomniane źródło odnotowało pielgrzymki przedstawicieli dworu 
książęcego, mieszczan i mieszkańców wsi pomorskich. Zachowały się wzmianki 
o peregrynacjach do Alzacji mieszczan Gryfic, Kamienia Pomorskiego, Polano-
wa, Stargardu, Szczecina, Trzebiatowa nad Regą oraz Wolina72. Odlewy plakietek 
pielgrzymich odnotowano na dzwonach w Kwasowie (pow. sławieński), Mielnie 
(pow. łobeski) i Gudowie (pow. drawski)73.

W 1436 roku na mapie pomorskich pielgrzymek po raz pierwszy pojawiła 
się miejscowość Königslutter w księstwie brunszwicko-lauenburskim. Znajdo-
wała się tam świątynia przy opactwie benedyktyńskim ufundowanym w 1135 
roku i wyposażonym w relikwie świętych przez cesarza Lotara III z Supplinbur-
ga. Najważniejszym dniem w roku liturgicznym sanktuarium był 29 VI, kiedy 
w święto patronów apostołów Piotra i Pawła odwiedzały je rzesze pielgrzymów74. 
Odlew plakietki pochodzącej z tego ośrodka zachował się na dzwonie w Mielnie 
w powiecie łobeskim75. W Einsiedeln przedmiotem kultu była czczona od pocz. 
XIII wieku Czarna Madonna w kaplicy Łaski. Pierwszy raz miejsce to wśród 
celów pielgrzymkowych Pomorzan znalazło się w 1439 roku76. Od 1492 roku 
miejscem odwiedzanym przez pielgrzymów pomorskich było meklemburskie 

70 LAG, Rep. 38 f Hs. 1a Fol., nr 87/11.
71 Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór Loepera, nr 130, k. 822–828. Środki na odbycie 

pielgrzymki do tego miejsca przeznaczył Laurens Smede, wikariusz kolegiaty kołobrzeskiej.
72 M. Barth, Zur Geschichte der Thanner St. Teobalduswallfahrt im Mittelalter, „Annuaire 

de la Societe d‘histoire des regions de Thann-Guebwiller”, 1, 1948, s. 19–82; M. Rębkowski, 
R. Simiński, Pielgrzymki..., s. 145–157.

73 M. Majewski, Pilgerzeichen auf Glocken…, s. 58–61.
74 M.C. Blaich, Die Fahrt nach Lutter. Bemerkungen zu Königslutter als Wallfahrtsort des spä-

ten Mittelalter, „Braunschweigisches Jahrbuch für Landesgeschichte”, 92, 2011, s. 223–239.
75 M. Majewski, Pilgerzeichen auf Glocken..., s. 54–55.
76 C. Brumme, Das spätmittelalterliche Wallfahrtswesen im Erzstift Magdeburg, im Fürsten-

tum Anhalt und im Sächsischen Kurkreis, Frankfurt am Main 2010. 22 lutego 1439 r. mieszczanin 
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Sternberg, gdzie czczono sprofanowaną hostię77. Na dzwonach z początku XVI 
stulecia odnotowano dekoracyjne plakiety z odlewem znaczków pochodzących 
z tego ośrodka w Szczecinie i Warszynie w powiecie stargardzkim78.

Trzy zabytki są świadectwem pielgrzymek odbytych „do św. Krwi”, czyli 
do miejsc szczególnego kultu Eucharystii, związanych z cudami krwawiących 
hostii i położonych w niemieckim kręgu kulturowym. Jeden z egzemplarzy, po-
chodzący z bagrowania Odry, ma charakterystyczny kształt trzech małych ho-
stii, na których widnieją wydarzenia z życia Chrystusa: Biczowanie, Ukrzyżo-
wanie i Zmartwychwstanie. Przedmioty takie produkowano w brandenburskim 
Wilsnack, gdzie pielgrzymowano od lat 80. XIV wieku79. Dwa pozostałe znaki 
pielgrzymie (Odra i Parsęta), w kształcie hostii, zawierają scenę Ukrzyżowania 
i inskrypcję wskazującą jako miejsce ich nabycia położoną w północnej Hesji 
miejscowość Gottsbüren, gdzie napływ pątników nastąpił po cudownych wyda-
rzeniach, jakie miały miejsce w 1331 roku80. 

Analizy dokonywane na podstawie znalezisk znaków pielgrzymich dla 
większych obszarów położonych nad Bałtykiem wskazują na szczególne znacze-
nie dużych, ponadregionalnych sanktuariów położonych w Nadrenii, z których 
część wyrosła na niemieckiej drodze do Composteli81. Takiej tendencji należało-
by się też spodziewać w odniesieniu do Pomorza. Jedynie niewielką liczebnością 
dostępnego zbioru można tłumaczyć brak w nim charakterystycznych plakietek 
Maryjnych z Akwizgranu, rozchodzących się na znacznych przestrzeniach Euro-
py. W znaleziskach ze Szczecina reprezentowana jest natomiast peregrynacja do 
jednego z pielgrzymkowych celów znajdujących się w Kolonii, jakim były reli-
kwie św. Urszuli i jej towarzyszek, oraz do grobu świętego biskupa Serwacego, 

koszaliński Henryk Krul przeznaczył pieniądze na pielgrzymkę do Einsiedeln, LAG, Rep. 2 Stadt 
Köslin, nr 9.

77 Ośrodek ten zyskał popularność wśród mieszczan kołobrzeskich w 1492 i 1498 r., H. Riemann, 
Geschichte..., s. 207.

78 M. Majewski, Pilgerzeichen auf Glocken…, s. 58.
79 O.F. Gandert, Das Heilige Blut von Wilsnack und seine Pilgerzeichen, w: Brandenburgische 

Jahrhunderte. Festgabe für Johannes Schultze zum 90. Geburtstag, hrsg. v. G. Heinrich, W. Vogel, 
Berlin 1971, s. 73–90; R. Buchholz, K.-D. Gralow, Zur Geschichte der Wilsnacker Wallfahrt unter 
besonderer Berücksichtigung der Pilgerzeichen, Bad Wilsnack 1992.

80 K. Köster, Gottsbüren, das „hessische Wilsnack”. Geschichte und Kultgesschichte einer 
mittelalterlichen Heiligblut-Wallfahrt im Spiegel ihrer Pilgerzeichen, w: Festgabe für Paul Kirn, 
hrsg. v. E. Kaufmann, Berlin, s. 213 i n. 

81 M. Rębkowski, Pielgrzymki mieszkańców…; J. Ansorge, Pilgerzeichen und Pilgerzeichen-
forschung in Mecklenburg-Vorpommern, w: Wallfahrer aus dem Osten…, s. 131.
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czczonego w Maastricht82. Położenie na szlaku wiodącym do sanktuariów 
nadreńskich ułatwiło napływ pątników do położonej w Westfalii miejscowości 
Stromberg, gdzie przedmiotem kultu był romański krucyfiks83. Produkowane 
tam znaki pielgrzymie odzwierciedlały jego kształt, a jeden z nich odkryty został 
także na rynku w Stargardzie nad Iną.

Na dzwonach zachowały się odlewy znaków pielgrzymich z innych ośrod-
ków. W Gudowie w powiecie drawskim znajduje się plakieta z wizerunkiem 
Krzyża, która pochodzi być może z duńskiego Kliplev, gdzie pielgrzymowano do 
cudownego wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego84. Na wspomnianym dzwo-
nie występują jeszcze dwa inne znaki wiązane z kultem św. Kwiryna w Neuss85. 
W Kwasowie w powiecie sławieńskim zachowała się plakieta z wyobrażeniem 
św. Mikołaja z Miry, która jest odlewem znaku z Nikolausbergu koło Getyngi86. 
Świadectwem pielgrzymki do Odilienbergu w Alzacji (Mont Sainte-Odile) jest 
znak na dzwonie z Rogowa (pow. stargardzki)87. Z kolei w Mielnie (pow. łobe-
ski) odlano plakietkę związaną prawdopodobnie z kultem św. Brygidy, zmarłej 
w 1373 roku w Vadstenie w Szwecji.

Wśród zinwentaryzowanych plakiet na późnośredniowiecznych dzwonach 
Pomorza Zachodniego odnotowano dotychczas siedem typów znaków, których 
nie sposób związać z konkretnymi ośrodkami pątniczymi. Należą tu przede 
wszystkim plakiety z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego lub Grupy Ukrzy-
żowania. Pod względem ikonograficznym powiązać je można z dekoracją na 
dnach dzbanów w typie Hansekanne, pochodzących głównie z miast nadbałtyc-
kich88. W Pieńkowie w powiecie sławieńskim znajdują się dwie okrągłe plakietki 

82 Atrybucja znaków po raz pierwszy dokonana przez K. Köstera, Mittelalterliche Pilgerzei-
chen…, s. 154–155.

83 J. Ansorge, Mittelalterliche Pilgerzeichen aus der Hansestadt Wismar, „Bodendenkmalpfle-
ge in Mecklenburg-Vorpommern”, 56, 2008/2009, s. 227–234.

84 L. Andersson, Pilgrimsmärken och vallfart…, s. 51–54.
85 K. Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen..., s. 156.
86 J. Poettgen, Kryptogramme und Pilgerzeichen auf spätmittelalterlichen Glocken im östlichen 

Thüringen. Studien zur Werkstatt des Meisters Herman Herlin in Jena, „Jahrbuch für Glocken-
kunde”, 9–10, 1997/1999, s. 89–93, 98b.

87 E. van Loon-van de Moosdijk, St. Odilia auf westeuropäischen Glocken. Pilgerzeichen aus 
dem Elsaß, „Jahrbuch für Glockenkunde”, 7–8, 1995/1996, s. 185–193.

88 J. Szajt, K. Wachowski, Problem sakralizacji wina i chleba w późnym średniowieczu i w cza-
sach nowożytnych, „Archeologia Polski”, 58, 2013, z. 1–2, s. 200–205; K. Wachowski, Emblemata 
mediaevalia profana. Przykład Polski, Wrocław 2013, s. 95–97.
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z Chrystusem Ukrzyżowanym obwiedzione perełkowaniem. Na jednej ukazano 
Krucyfiks na tle wici roślinnej, a na drugiej pod ramionami Chrystusa wkompo-
nowano wieloramienną gwiazdę i ampułkę, do której spływa krew Zbawiciela. Po 
bokach perizonium, na wysokości kolan, znajdują się dwa odwrócone od siebie 
sierpy księżyca (?). W Mechowie (pow. pyrzycki) zachowała się okrągła plakieta, 
gdzie głównym tematem przedstawienia jest również Chrystus Ukrzyżowany. 
Po bokach towarzyszą mu jednak dwie postacie. Nie są to raczej typowe dla tego 
przedstawienia postacie asystujące, czyli św. Jan Ewangelista i Maria, a oranci – 
pielgrzymi prezentujący „cudowny Krucyfiks”. Nad ramionami Chrystusa znaj-
duje się gwiazda i bliżej nieokreślony symbol. Nad aureolą Chrystusa znajduje 
się interesujący szczegół – ślad po otworze w plakiecie, która była pierwowzorem 
formy odlewniczej. Wskazuje to jednoznacznie na sposób noszenia plakietki jako 
zawieszki. Całość sceny zamknięta została bordiurą wypełnioną perełkowaniem. 
Na późniejszym dzwonie we wspominanym już Pieńkowie odnajdujemy plakietę 
z identycznym przedstawieniem, ale w otoku z częściowo czytelną inskrypcją 
w majuskule gotyckiej: + [PA]SSIO . DOMINI . NOST[RI] [IESV CHRI]STI . 
I . N . R [–].

W opisywanym zbiorze znalazły się również dwie plakiety z monogramem 
Chrystusa odnotowane w Sielsku (pow. łobeski) i w Suchowie (pow. drawski). 

Pomorskie miejsca pielgrzymkowe 

W późnym średniowieczu coraz większą rolę wśród celów pielgrzymkowych Po-
morzan zaczynały odgrywać lokalne centra pielgrzymkowe. Wiedza na temat ich 
genezy i funkcjonowania jest jednak bardzo ograniczona. W większości przy-
padków nie zachowała się żadna wzmianka źródłowa pochodząca ze średniowie-
cza. W późnym średniowieczu celem pielgrzymek było Binowo pod Szczecinem, 
Góra Chełmska koło Koszalina, Osieki, Polanów, Rowokół i Żabowo. Stan zacho-
wania źródeł na temat tych sanktuariów rozkłada się jednak nierównomiernie. 
Najlepiej źródłowo oświetlona jest kaplica maryjna na Górze Chełmskiej koło 
Koszalina. Wiadomości na temat pozostałych sanktuariów można określić jako 
szczątkowe. W większości przypadków fakt ich istnienia poświadczony jest do-
piero na podstawie źródeł nowożytnych. 

Wśród lokalnych pomorskich miejsc pielgrzymkowych największe znacz-
nie miała Góra Chełmska koło Koszalina. Początki znajdującej się tam kaplicy 
sięgają najpóźniej 1263 roku, kiedy to odnotowany został Mikołaj, plebanus in 



152 Marcin Majewski, Marian Rębkowski, Rafał Simiński

Golme. W 1278 roku, w związku z ostatecznym uformowaniem się gminy miej-
skiej w Koszalinie, ranga świątyni na Górze Chełmskiej została zredukowana do 
kaplicy (capella in Golme). Ze źródeł trzynastowiecznych nie jest znane jej patro-
cinium. Najbliższe prawdy wydaje się jednak twierdzenie, że było to wezwanie 
maryjne. W 1406 roku miejsce to nazwano mons beate virginis – Górą NMP. 
Obiektem kultu była rzeźba Najświętszej Marii Panny wystawiona w tamtejszej 
kaplicy. Duchowieństwo i wierni otaczali ją codziennym kultem podczas uro-
czystych procesji89. Atrakcyjność tego miejsca dla pielgrzymów z Pomorza Za-
chodniego (duchowieństwo, rycerstwo i miasta – Stralsund, Kołobrzeg, Szczecin, 
Sławno), hanzeatyckich (Gdańsk, Lubeka, Rostock) oraz flandryjskich (Aalst, 
Bruksela, Gandawa) można z różną intensywnością odnotować od połowy XIV 
do lat trzydziestych XVI wieku. Główną rolę odegrały w tym odpusty, najpierw 
wystawiane przez ordynariuszy kamieńskich, a następnie papieży90.

Niezwykle trudno stwierdzić, jaki wpływ na życie religijne mieszkańców 
Pomorza Zachodniego miały lokalne sanktuaria pielgrzymkowe na górze Rowo-
kół, w Żabowie koło Nowogardu, Polanowie, Binowie koło Szczecina i Osiekach. 
Według umowy kompozycyjnej z Kołobrzegu z 1435 roku jednym z celów piel-
grzymek miał być Rowokół. Kolejny raz miejsce to jako sanktuarium zostało 
odnotowane w roku 1485. Z kolei Żabowo oraz Polanów pojawiły się na mapie 
pomorskich miejsc pielgrzymkowych dopiero w 1485 roku. W pierwszym z nich 
znajdowała się kaplica maryjna. Wzmianka o porozumieniu zawartym w 1449 
roku między hrabią Albrechtem von Everstein a biskupem kamieńskim Hennin-
giem Iwen w sprawie ofiar dla tamtejszej kaplicy może wskazywać, że już naj-
później około połowy XV wieku udawali się do niej pomorscy pielgrzymi91. 

Za charakterystyczną cechę zbioru znaków pielgrzymich uznać trzeba fakt, 
że brakuje w nim jakichkolwiek przedmiotów związanych z pielgrzymowa-
niem do sanktuariów lokalnych, położonych na Pomorzu Zachodnim. Na razie 

89 LAG, Rep. 1 Nonnenkloster Köslin, nr 114. W literaturze przedmiotu często pisano o znaj-
dującym się tam obrazie NMP. Jednak jak wyjaśniła Z. Krzymuska-Fafius, w warunkach pomor-
skich pojęcia imago/bild wskazują na rzeźbę. Należy dodać, że kościół parafialny w Koszalinie 
otrzymał wezwanie maryjne. Pośrednio może to również dowodzić roli norbertanów z Białoboków 
w powstaniu kościoła parafialnego na Górze Chełmskiej. Zakon ten znany był w średniowiecznej 
Europie jako propagator kultu maryjnego, Z. Krzymuska-Fafius, Kaplica pielgrzymkowa cysterek 
koszalińskich na Górze Chełmskiej i jej wyposażenie, w: Cystersi w kulturze średniowiecznej Eu-
ropy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992, s. 329–349.

90 R. Simiński, Czasy średniowiecza (1266–1523)..., s. 92–96.
91 M. Wehrmann, Von einigen Wallfahrtsorten..., s. 15.
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bez odpowiedzi pozostać musi pytanie o przyczyny tego zjawiska. Nie jesteśmy 
bowiem w stanie wykazać, że w pomorskich miejscach pielgrzymkowych, po-
wstałych u schyłku średniowiecza, w ogóle nie wytwarzano znaków pielgrzy-
mich, w związku z czym na razie należałoby przyjąć, iż obecny obraz jest błędny 
i wynika jedynie ze stanu badań. Przypomnieć w tym miejscu również należy, że 
w ostatnim czasie pojawiły się próby przypisania dwóm pomorskim sanktuariom 
pątniczym atrybucji znaków pielgrzymich, których pojedyncze egzemplarze od-
krywano przede wszystkim w Meklemburgii. Wysunięto mianowicie przypusz-
czenie, że jedna z odmian ażurowych znaków z wyobrażeniem NMP z Dzieciąt-
kiem mogła być związana z pielgrzymkami na Górę Chełmską koło Koszalina, 
gdzie kult oddawano cudownemu wizerunkowi Matki Boskiej. Z kolei dwa znane 
okazy znaków, na których widnieje głowa Chrystusa i hostia, próbowano łączyć 
z położoną niedaleko Koszalina wsią Osieki, znaną z cudu św. Krwi92. Słuszność 
tych domysłów potwierdzić mogą jedynie kolejne odkrycia.

Perspektywy badawcze

Stosunkowo niewielka liczba wzmianek na temat pielgrzymek zachodniopomor-
skich w źródłach pisanych zaskakuje, biorąc pod uwagę obszerność materiału 
źródłowego do dziejów Pomorza Zachodniego w średniowieczu93. Być może 

92 H. Kühne, C. Brumme, Die Pilgerzeichenfund am Kloster Seehausen und sein historischer 
Kontext. Mit einem Katalog des Seehauser Fundes, w: Sachkultur und religiöse Praxis, hrsg.  
v. D. Schumann, Berlin 2000, s. 418; tychże, Jenseits von Wilsnack und Sternberg: Pilgerzeichen 
spätmittelalterlichen Heilig-Blut-Wallfahrten, Schriften aus dem Deutschen Glockenmuseum, 
H. 6: Varia Campanologiae Studia Cyclica, Greifenstein 2009, s. 139; J. Ansorge, Pilgerzeichen 
und Pilgerzeichenforschung…, s. 100–102.

93 Liczbę średniowiecznych dokumentów przechowywanych w archiwach w Greifswaldzie 
i Szczecinie szacuje się na 11 000. Ich zdecydowana większość nie została jak dotąd ogłoszona 
drukiem w kodeksie dyplomatycznym Pomorza Zachodniego, który sięgnął do 1345 r. Dokumenty 
wystawione w latach 1346–1500 rozproszone są w licznych kodeksach dyplomatycznych rodów 
pomorskich, M. Schoebel, Überlieferung spätmittelalterlicher Urkunden aus Pommern im Lan-
desarchiv Greifswald. Probleme einer Edition, w: Stand, Aufgaben und Perspektiven territorialer 
Urkundenbücher im östlichen Europa, hrsg. v. W. Irgang, N. Kersken, Marburg 1998, s. 61–79 (Ta-
gungen zur Ostmitteleuropaforschung, 6); R. Gaziński, Information über die Abschriften mittelal-
terlicher Urkunden in den Aktenbeständen des Staatsarchiv Stettin/Szczecin, w: tamże, s. 87–90. 
Według zapowiedzi prof. Karla-Heinza Spießa z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Ernsta 
Moritza Arndta w Greifswaldzie niebawem ma się ukazać tom przygotowany przez archiwistów 
niemieckich jeszcze przed II wojną światową, zawierający dokumenty pomorskie i dotyczące Po-
morza Zachodniego do 1350 r., zob. J. Zdrenka, Stan badań nad rycerstwem zachodniopomor-
skim: osiągnięcia historiografii niemieckiej i polskiej, w: Genealogia. Studia nad wspólnotami 
krewniaczymi, red. J. Hertel, J. Wroniszewski, Toruń 1987, s. 195–217; R. Schmidt, Geschichte des 
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wynika to w pewnej części z niedostatecznego rozpoznania zachowanych źró-
deł, stąd wydaje się, że powiększenie listy znanych pielgrzymek przynieść może 
obecnie systematyczna kwerenda, przede wszystkim w materiałach rękopiśmien-
nych. Szczególnie zaskakująca może być analiza dokumentów średniowiecznych 
(oryginały i odpisy), które nie zostały dotąd ujęte w żadnym z inwentarzy ar-
chiwalnych. Wykorzystane w artykule wzmianki źródłowe pokazują, że takie 
przypadki nie należą do rzadkości. Podobne rezultaty może przynieść kweren-
da w zasobach archiwalnych krajów sąsiednich (państwo zakonu krzyżackiego 
w Prusach i Marchia Brandenburska). Badania sondażowe pokazują, że są to 
działania mozolne i narażone na porażkę. Mogą jednak przynieść interesujące 
rezultaty. Wiele można sobie również obiecywać po poszukiwaniach w materia-
łach rzymskich.

Wobec szczupłości źródeł materialnych, jakimi dysponujemy, postęp badań 
nad interesującymi nas zagadnieniami będzie możliwy jedynie w przypadku no-
wych odkryć. Jak można przypuszczać, znaleziska kolejnych znaków i innych 
atrybutów pielgrzymich na Pomorzu Zachodnim są tylko kwestią czasu. Przyrost 
bazy źródłowej zależny tutaj będzie wyłącznie od możliwości prowadzenia ba-
dań wykopaliskowych na terenach miast lokacyjnych oraz stosowanych metod 
eksploracji. Ponieważ, tak jak dotychczas, wykopaliska na terenach zurbanizo-
wanych mają charakter ratowniczy i związane są zazwyczaj z rozbudową lokal-
nej infrastruktury, trudno przewidzieć, w jakim tempie przyrost ten będzie się 
dokonywał. Nieco inaczej należy jednak ocenić możliwości badań nad lokalnymi 
sanktuariami pielgrzymkowymi, w komplecie położonymi obecnie na terenach 
wiejskich. Dotychczasowe informacje na ich temat pochodzą z reguły z enigma-
tycznych zapisów, często bardzo późnych, jak to jest w przypadku np. Binowa 
czy Osieków, o których znaczeniu dowiadujemy się dopiero z powstałej w XVII 
wieku kroniki autorstwa Daniela Cramera. Oznacza to, że jedyną drogą dalszych 
badań byłoby podjęcie planowych prac archeologicznych, które pozwoliłyby na 
lokalizację świątyń stanowiących cele pielgrzymek (np. Binowo, Żabowo), a być 
może także śladów infrastruktury z nimi związanych.

Pommerschen Urkundenbuches, w: Stand…, s. 43–50; N. Kersken, Das Pommersche Urkunden-
buch. Eine Zwischenbilanz, w: tamże, s. 51–60.
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Ryc. 1. Pozapomorskie cele pielgrzymek średniowiecznych mieszkańców  
Pomorza Zachodniego znane na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych 

(rys. Cyprian Rysz)
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1. Koszalin (Santiago de Compostela), w zbiorach Muzeum w Koszalinie, fot. Andrzej Kuczkow-
ski; 2. Kołobrzeg (Santiago de Compostela), w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 
fot. Kazimierz Ratajczyk; 3. Szczecin (Kolonia), w zbiorach Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie, fot. Grzegorz So-
lecki; 4. Odra (Rzym?), fot. archiwalna, Dział Archeologii, Muzeum Narodowe w Szczecinie; 
5–6. Kołobrzeg (Maastricht, Gottsbüren), w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 
fot. Kazimierz Ratajczyk; 7. Odra (Gottsbüren), fot. archiwalna, Dział Archeologii, Muzeum Na-
rodowe w Szczecinie; 8. Stargard (Sternberg), w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historyczne-
go w Stargardzie, fot. Marcin Burdziej; 9. Odra (Wilsnack), fot. archiwalna, Dział Archeologii, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie; 10. Stargard (Rzym?, Genua?), mszał stargardzki MS XV.52, 
w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Ryc. 2. Znaki pielgrzymie odkryte na Pomorzu Zachodnim
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1. Kwasowo, pow. sławieński (Thann); 2. Mielno pow. łobeski (Thann); 3–5. Gudowo pow. drawski 
(Thann, Neuss); 6. Mielno pow. łobeski (Königslutter); 7. Rogowo pow. stargardzki (Odilienberg); 
8. Kwasowo pow. sławieński (Nikolausberg); 9. Mielno pow. łobeski (Vadstena?); 10. Warszyn 
pow. stargardzki (Sternberg); 11. Gudowo pow. drawski (Kliplev?); 12. Pieńkowo pow. sławieński 
(nieznane miejsce pielgrzymkowe); 13. Mechowo pow. pyrzycki (nieznane miejsce pielgrzymko-
we); 14–15. Pieńkowo pow. sławieński (nieznane miejsce pielgrzymkowe).

Ryc. 3. Znaki pielgrzymie na dzwonach Pomorza Zachodniego (fot. Marcin Majewski)
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Ryc. 4. Średniowieczne miejsca pielgrzymkowe na Pomorzu Zachodnim  
(rys. Cyprian Rysz)
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StreSzczenie

Kult świętych i ich relikwii przejawiał się w średniowieczu m.in. w ruchu pielgrzym-
kowym. Autorzy artykułu postawili sobie za cel omówienie źródeł, zarówno archeolo-
gicznych, jak i pisanych, oraz stanu badań dotyczących peregrynacji średniowiecznych 
mieszkańców Pomorza Zachodniego (księstwo szczecińskie, słupskie i dominium bisku-
pów kamieńskich), z wyłączeniem księstwa wołogoskiego. Analizą objęto miejsca piel-
grzymkowe położone na Pomorzu Zachodnim, ale także poza nim. Szczególne nadzieje 
na poszerzenie wiedzy na rozpatrywany temat wiążą się z prowadzeniem badań arche-
ologicznych w miastach lokowanych na prawie niemieckim. 

pomeranian pilgrimageS in the middle ageS.  
the State and proSpectS of reSearch

abStract

The cult of the saints and their relics in the Middle Ages took form – among other things 
– of the pilgrimage movement. The authors of this article discuss the sources – both 
archaeological and written – and the state of research on pilgrimages of the Medieval 
inhabitants of Pomerania the Duchy of Szczecin (Stettin), the Duchy of Słupsk (Stolp) and 
the dominium of the bishops of Kamień (Kammin), excluding the Duchy of Wołogoszcz 
(Wolgast). The analysis focus on the shrines situated both in Pomerania and beyond the 
region. The future progress of the research is expected specially in connection with the 
archaeological excavations conducted in towns founded according to the German law.



p r z e g l ą d  z a c h o d n i o p o m o r s k i
r o c z n i k X X X i  (l X) r o k 2016 z e s z y t 1
s t U d i a  i  r o z p r a W y

Anna Michałek-Simińska 
Szczecin

znaczenie koronacji królewSkiej 
w późnośredniowiecznej francji

Słowa kluczowe: koronacja, Francja, późne średniowiecze
Keywords: coronation, France, the late Middle Ages

W XIV i XV wieku w monarchii francuskiej coraz większe znaczenie zyskiwały 
ceremonie z udziałem króla, najwyższych dostojników i ludu1. Obok uroczysto-
ści zaślubin, narodzin i chrztów dzieci królewskich czy też pogrzebów władców, 
należy wśród nich wymienić królewskie koronacje2 i uroczyste wjazdy króla do 

1 Szeroka i różnorodna problematyka dotycząca królewskich ceremonii była przedmiotem 
licznych opracowań, zob. m. in. E. Kantorowcz, Laudes regiae. A Study in Liturgical Acclama-
tions and Mediaeval Rulers Worship, Berkeley 1946; tenże, Dwa ciała króla. Studium ze średnio-
wiecznej teologii politycznej, red. wyd. pol. J. Strzelczyk, Warszawa 2007, passim; G. Fouquet, 
H. von Seggern, G. Zeilinger, Höfische Feste im Spätmittelalter. Eine Einleitung, w: Höfische 
Feste im Spätmittelalter, hrsg. v. G. Fouquet, H. von Seggern, G. Zeilinger, Kiel 2003 (Mittei-
lungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Sonder-
heft 6), s. 9–18. Ciekawe uwagi na temat średniowiecznych ceremonii zawarte zostały we wstę-
pie pracy: L’État ou le roi. Les fondation de la modernité monarchique en France (XIVe–XVIIe 
siècles), éd. N. Bulst, R. Descimon, A. Guerreau, Paris 1996, s. 3. Dla okresu nowożytnego zob. 
W. Krawczuk, Kancelaria koronna a ceremoniał dworski, w: Theatrum ceremoniale na dworze 
książąt i królów polskich. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królew-
ski na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 23–25 marca 1998, red. 
M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 183–191.

2 J. Le Goff, Reims, ville du sacre, w: Les lieux de mémoire, t. 2: La nation, sous la dir. de 
P. Nora, Paris 1986, s. 89–184.
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miast (les entrées royales, adventus regis)3. W późnym średniowieczu zmieniło 
się jednak znaczenie tych wydarzeń. Ściśle związane z nimi ceremoniał i liturgia 
były przesycone treściami ideologicznymi4. „Jeżeli procesjonalny wjazd monar-
szy (średniowieczny adventus regis) zawiera sporo składników świeckich, nawet 
ludycznych, a jego nazwa starofrancuska, la joyeuse entrée, przesłania, choć by-
najmniej nie całkowicie, kontakt z sacrum, to pogrzeb, a zwłaszcza koronacja są 
także, a nawet przede wszystkim – liturgią”5. 

Koronacja królewska miała fundamentalne znaczenie dla legitymizacji wła-
dzy króla; była sposobem manifestacji jej ciągłości. Ceremonia ta zawierała ele-
menty, które służyły ugruntowaniu w ówczesnym społeczeństwie przekonania 
o pomyślności domu panującego. Tak rozumiany problem zostanie omówiony 
w odniesieniu do sfery sakralnej, prawa stanowionego i świadomości społecznej6. 

3 Wybrane prace dotyczące wjazdów królewskich: Th., D. Godefroy, Le cérémonial françois, 
Paris 1649; L. Petit de Julleville, Les mystères, t. 1, Paris 1880, s. 192–194; J. Chartrou, Les entrées 
solennelles et triomphales à la Renaissance (1484–1551), Paris 1928; J. Jacquot, La fête princière, 
w: Histoire des spectacles, Encyclopédie de la Pléiade, Paris 1965, s. 211–213, 215–223; J. Heers, 
Fêtes, jeux et joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge, Paris 1971; G. Balandier, 
Le pouvoir sur scènes, Paris 1980; B. Guenée, F. Lehoux, Les Entrées...; L.M. Bryant, La cérémo-
nie de l’entrée à Paris au Moyen Âge, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 3, mai–juin 
1986, s. 513–542; tenże, The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: politics, 
ritual, and art in the Renaissance, Genève 1986; tenże, The medieval entry ceremony at Paris, 
w: Coronations. Medieval and Early Modern Ritual, ed. J.M. Bak, Berkley–Los Angeles–Oxford 
1990, s. 88–113; Ch. de Mérindol, Entrées royales et princière à la fin de l’époque médiévale: 
jeux de taxinomie, d’emblématique et de symbolique, w: Les entrées gloire et déclin d’un céré-
monial. Actes du colloque tenu au château de Pau les 10 et 11 mai 1996, sous la présidence du 
Professeur Bernard Guenée, actes réunis par Christian Desplat et Paul Mironneau, Paris 1998, 
s. 27–47; H. Martin, Mentalités médiévales Représenations collectives du XIe au XVe siècle, t. 2, 
Paris 2001, s. 141 i n. Ostatnio na temat uroczystych wjazdów władców niemieckich G.J. Schenk, 
Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich, Köln–Weimar–Wien 
2003 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalter. Beihefte zu J.F. Böhmer, „Re-
gesta Imperii”, 21). 

4 Na ten temat U. Borkowska, Królewskie zaślubiny, narodziny i chrzest, w: Imagines potesta-
tis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej w Polsce X–XV w. (z przykładem 
czeskim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 75–92; taż, Codzienny i odświętny 
ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów, w: Theatrum ceremoniale…, s. 61–85 (szczególnie 
s. 61–63).

5 A. Gieysztor, Spektakl i liturgia – polska koronacja królewska, w: Kultura elitarna i masowa 
w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław 1978, s. 9.

6 W historiografii polskiej znakomitym przykładem takiego schematu narracyjnego jest tekst 
Andrzeja Pleszczyńskiego poświęcony koronacjom królów niemieckich – Powołanie i koronacja 
króla niemieckiego od X do XIII wieku. Miejsca, ryty, insygnia – zarys problemu, w: Gnieźnieńskie 
koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wietesko, 
Gniezno 2011 („Colloquia Mediaevalia Gnesnensia” II, s. 59–73). Podstawowe uwagi na temat za-
gadnienia koronacji zebrał J.M. Bak, Introduction. Coronation studies – past, present, and future, 
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Historia badań nad ceremonią koronacji władców francuskich ma długą trady-
cję. Poznanie szeregu związanych z nią aspektów umożliwiają obficie zachowane 
źródła. Wśród nich należy wskazać ordines koronacyjne oraz źródła narracyjne. 
Pozwalają one – z jednej strony – na odtworzenie przebiegu ceremonii koronacyj-
nych, z drugiej zaś pokazują ich znaczenie dla ówczesnej opinii publicznej. Ce-
lem prezentowanego studium jest rozpatrzenie znaczenia ceremonii koronacyjnej 
z punktu widzenia legitymizacji władzy królów francuskich na przełomie XIV 
i XV wieku. W pierwszej części omówione zostaną zagadnienia związane z re-
fleksją średniowiecznych teoretyków państwa nad pojęciem korony francuskiej 
w powiązaniu z ceremonią koronacyjną. Przedmiotem drugiej części będzie zaś 
sam przebieg ceremonii. Rozpatrzone zostanie znaczenie takich jej elementów, 
jak miejsce, wykonawcy oraz regalia. 

Z punktu widzenia rozpatrywanego problemu niezwykle ważne jest zagad-
nienie podwójnego charakteru władzy monarszej. Dyskutowano nad nim przez 
okres całego średniowiecza. Z jednej strony król był traktowany jako osoba świec-
ka, z drugiej zaś był quasi-kapłanem7. W liturgii pojawiła się tendencja zmierza-
jąca nie tyle do zaprzeczania kapłańskiemu charakterowi instytucji monarchii, 
co do pomniejszania jego znaczenia. W XIII wieku, we Francji, namaszczenie 
królewskie przestało być traktowane jako jeden z sakramentów, jednak tenden-
cja upodabniania królewskiej sakry do święceń kapłańskich trwała nadal i była 
rozwijana oraz modyfikowana zarówno przez kolejnych monarchów, jak i przed-
stawicieli władz świeckich, czy wreszcie samych teoretyków monarchii. W dok-
trynie politycznej powstającej na użytek poddanych w środowiskach dworskich, 
władca nie był nigdy traktowany jedynie jako osoba świecka. Z czasem doszło 
do powstania przekonania, że królestwo może popaść w zbyt dużą zależność od 
sankcji udzielanej mu przez Kościół8. W rezultacie, w XIII stuleciu, na obszarze 
Rzeszy Niemieckiej, szczególnie w okresie „wielkiego bezkrólewia”, rozwinięto 
teorię, że król otrzymuje pełnię władzy w spadku, w wyniku śmierci poprzednika 
lub w wyniku elekcji, w momencie jego wyboru. W takim wypadku, koronacja 

w: Coronations…, s. 1–10. Zob. także G. Klaniczay, Źródła, formy i dziedzictwo sakralnego cha-
rakteru godności królewskiej w Europie, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi 
Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz i in., Warszawa 2010, s. 552–576.

7 M. Bloch, Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywa-
nego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i w Anglii, tłum. J.M. Kłoczowski, Warszawa 1998, 
s. 173 i n.

8 Tamże, s. 196.
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jest jedynie aktem dopełniającym zaistniały fakt, ale nie jest niezbędna9. Podob-
nie samo namaszczenie przestało być niezbędne do posiadania pełni królewskiej 
władzy. Przekonanie, że sakra nie czyniła królem, i że „królem można być bez 
sakry i jest się nim przed sakrą”, rozwijano także w kolejnych stuleciach w innych 
państwach10. Pogląd taki głosili m.in. francuscy pisarze polityczni, tacy jak Jan 
z Paryża w czasach Filipa Pięknego czy też Jean Gerson11. W kręgu doradców 
Karola V propagowano pogląd, że królowie zdobywają władzę poprzez prawo 
krwi, że król sam z siebie obdarzony jest cechami nadludzkimi, które Kościół 
musi uznać. Autor Songe du Verger, utworu powstałego za panowania i z inspira-
cji tego władcy, uważał, że sakra nie jest źródłem cudownej władzy monarchy12.

Ernst Kantorowicz zwracał uwagę, że we Francji nastąpił wzrost znaczenia 
zasady sukcesji dynastycznej. Uważano że „sukcesja tronu jest przyrodzonym 
prawem najstarszego syna: z chwilą śmierci albo pogrzebu panującego monar-
chy jego syn lub prawny następca automatycznie zostawał królem”. Dla przykła-
du, panowanie króla rozpoczynało się w Anglii po 1308 roku dzień po śmierci 
poprzednika13. Teoria ta odpowiadała potrzebom politycznym, miała bowiem 
fundamentalne znaczenie dla monarchii, szczególnie w okresie między śmiercią 
króla a wyborem następcy, kiedy istniało największe zagrożenie związane z bez-
królewiem. We Francji przełomowym momentem był rok 1270, na który przy-
padł początek panowania Filipa III, syna Ludwika IX. Kiedy Filip dowiedział się 
o śmierci ojca, przebywał w Tunisie. Nie czekając na koronację, której nie można 
było dokonać w najbliższym czasie, przyjął tytuł królewski i rozpoczął rządy 
jako pełnoprawny władca. Sakry Filipa III dokonano dopiero w rok po śmierci 
jego ojca14. W kancelarii królewskiej Filipa III pojawiła się innowacja, polegająca 
na tym, że w dokumentach za początek panowania nowego króla przyjmowa-
no datę śmierci poprzednika, a precyzyjniej – dzień po jego śmierci lub datę 

9 O poglądach teoretyków w tej kwestii, E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla..., s. 259 i n.
10 M. Bloch, Królowie cudotwórcy..., s. 197.
11 Zob. E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla..., s. 260.
12 J. Barbey, Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI, Paris 1992, 

s. 39; A. Leguai, Fondements et problèmes du pouvoir royal en France (autour de 1400), w: Das 
spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, hrsg. v. R. Schneider, Sigmaringen 1987 
(Vorträge und Forschungen Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, 32), s. 49.

13 E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla…, s. 254, 263, 268.
14 J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIII–XV siècle, Paris 

1993, s. 138.
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jego pogrzebu, a nie dzień sakry15. Podobnie, w Anglii w XIII wieku, wbrew 
panującemu zwyczajowi, król Edward I liczył panowanie nie od koronacji, ale od 
objęcia władzy w 1272 roku. W obu przypadkach wprowadzono w życie nauki 
jurystów. W sferze prawnej zachowano w ten sposób ciągłość władzy i uniknięto 
okresu bezkrólewia. Rzeczywistym powodem takiego postępowania królów były 
jednak przede wszystkim względy praktyczne16. Zmiana przekonania widoczna 
była w królewskiej administracji. Panowanie Filipa Walezjusza datowane jest na 
moment, kiedy jego poprzednik Karol został pochowany w Saint-Denis, a z kolei 
panowanie Jana II – w dniu pogrzebu Filipa Walezjusza. Natomiast Karol V i Ka-
rol VI rozpoczęli rządy w dniu śmierci swoich poprzedników17. 

Ordonans wydany za panowania Karola V, w sierpniu 1374 roku, poruszał 
kwestię przekazywania władzy królewskiej we Francji. Zawierał on następujące 
postanowienia w tej sprawie: najstarszy syn zmarłego króla dziedziczy po nim 
tron; w przypadku braku syna dziedziczy najbliżej spokrewniony z królem jego 
męski potomek; kobiety są wykluczone z sukcesji tronu; nie mogą również prze-
kazywać prawa do korony, gdyż same go nie mają – tzn. nie dziedziczy się przez 
kobietę; wyklucza się elekcyjność tronu francuskiego; najbliższy męski dziedzic 
obejmuje tron z chwilą śmierci ojca (czyli jest królem od momentu śmierci po-
przednika), a jego prawo do sakry w Reims nie może być kontestowane18. W kil-
kadziesiąt lat później legiści francuscy (Piotr Jacobi) uważali, że w okresie mię-
dzy śmiercią monarchy francuskiego Ludwika X w 1316 roku a narodzinami jego 
syna Jana I Pogrobowca, istniała ciągłość sukcesyjna. Mimo iż dziecko przeżyło 
tylko pięć dni i nie zostało koronowane, uznano je za pełnoprawnego króla19. 

15 P.E. Schramm, Der König von Frankreich: Wahl, Krönung, Erbfolge und Königsidee vom 
Anfang der Kapetinger (987) bis zum Ausgang des Mittelalters (Fortsetzung und Schluß) (Zeit-
schrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte Kanonistische Abteilung, 26, 1937), s. 273–274; 
M. Bloch, La France sous les derniers Capétiens 1223–1328, Paris 1958, s. 17; tenże, Królowie 
cudotwórcy..., s. 197; M. Valensise, Le sacre du roi: stratégie symbolique et doctrine politique de 
la monarchie française, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 3, mai–juin 1986, s. 549, 
573, przypis 8; A. Leguai, Fondements et problèmes..., s. 49.

16 E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla…, s. 263.
17 J. Krynen, „Le mort saisit le vif”. Genèse médiévale du principe d’instantanéité de la succes-

sion royale française, „Journal des Savants”, juillet–décembre 1983, s. 203.
18 R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève–

Paris 1982, s. 580–581.
19 A. Rigaudière, État, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre 

Jacobi (vers 1311), w: Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe – XVe siècle), éd. 
J. Krynen, A. Rigaudière, Bordeaux 1992 s. 171–173.
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Zachowane rachunki królewskie z pogrzebu Jana I oraz dokumenty z okresu 
panowania Filipa VI Walezjusza nazywają Jana I królem. Także autor Wielkich 
Kronik Francji określał go „królem” lub „królem bez imienia”20. W świadomości 
królów obejmowali oni władzę na wieść o zgonie ojca. O śmierci Jana II jego 
syn Karol dowiedział się 16 kwietnia, natomiast nazajutrz wydał akt, w którym 
tytułował siebie po raz pierwszy królem21. Według oficjalnych kronik dworskich, 
nowy władca rozpoczynał panowanie tuż po zakończeniu uroczystości pogrze-
bowych dotychczasowego króla. Stało się tak w przypadku Filipa IV Pięknego 
i Jana II Dobrego. W rejestrach „Chambre des comptes” początek panowania Jana 
II jest datowany od chwili pochówku Filipa Walezjusza, natomiast początek pa-
nowania Karola V i jego syna Karola VI od dnia śmierci poprzednika22. Inaczej 
inaugurację panowania Karola V przedstawiały kroniki. Do momentu pogrzebu 
swojego ojca był on określany jako najstarszy syn króla, książę Normandii, re-
gent i delfin23. W Wielkich Kronikach Francji dopiero od chwili złożenia zwłok 
jego ojca w grobie nazywany był królem24. Raymond Cazelles podkreślił jednak, 
że autor oficjalnej Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, opisując 
pogrzeb króla Jana II, nadal nazywał jego syna Karola V księciem Normandii, 
a podczas mszy pogrzebowej, królem i najstarszym synem („le roy Charles, son 
ainsné fils”)25. Karol V na pogrzebie swojego ojca nazywany był księciem Nor-
mandii, a dopiero po jego zakończeniu tytułowano go królem („le roy Charles”)26. 
Następnie na kartach wspomnianej kroniki odnotowano, że król udał się na koro-
nację do Reims. Wart podkreślenia jest fakt, że jeszcze przed sakrą występował 

20 J. Barbey, Être roi..., s. 38.
21 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, éd. R. Delachenal, t. 1, Paris 1910, s. 341, 

przypis 2.
22 J. Krynen, L’Empire du roi..., s. 147.
23 „Charles, ainsné filz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et daulphin de 

Viennois”, „Charles, son ainsné filz, lors duc de Normandie et daulphin de Viennoys”, Chronique 
des règnes de Jean II et de Charles V..., s. 300, 341, 343–344. Por. także podobnie w Chronique 
latine de Guillaume de Nangis de 1113 à 1300, avec les continuations de cette chronique de 1300 
à 1368, éd. H. Géraud, t. 2, Paris 1863, s. 333, 339–340, 344; Chronique normande du XIV siècle, 
éd. A., E. Molinier, S.H.F., Paris 1882, s. 96.

24 „Et tantost après la messe, le roy Charles, son ainsné filz, ala ou preau du cloistre de la dicte 
eglise, et là, appoyé à u savigner (...)”, Chronique des règnes de Jean II et de Charles V..., s. 344; 
A. Leguai, Fondements et problèmes..., s. 49.

25 R. Cazelles, Société politique..., s. 459.
26 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, t. 1, s. 344: „Et tantost après la messe, le roy 

Charles, son aisné filz (…)” ; R. Delachenal, Histoire de Charles V..., t. 3, Paris 1916, s. 22.
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jako „król”27. Mnich z Saint Denis za początek panowania Karola VI przyjął rok 
śmierci jego ojca i pisał o nim od tej chwili jako o „nowym królu Francji” („domi-
nus Karolus novus rex Franciae”). Koronacja jawi się więc jako konieczna w pro-
cedurze dopełnienia czynności służących przejęciu władzy w państwie, a samo 
prawo primogenitury – niewystarczające28. 

Takie rozróżnienie spowodowało, że istnienie dynastii i ciągłość władzy 
królewskiej została uniezależniona od czasu, który nie działał już na niekorzyść 
dynastii29. Samo narodzenie dziedzica było uważane za zrządzenie boskie. Dzięki 
prawu krwi miało ono automatycznie stać się następcą30. Y.-M. Bercé zauważył, 
że we Francji następca nie uczestniczył w ceremonii pogrzebowej poprzednika, 
gdyż mogłoby dojść do konfliktu między czcią, jaką oddawano zmarłemu, i tą 
należną nowemu królowi31. Badacz przypomniał również, że w 1380 roku na po-
grzebie Karola V o nieobecności następcy zdecydował przypadek. W następnym 
stuleciu stało się to już praktyką. Reguły następstwa zawierały się w maksymie 
„le mort saisit le vif”, która oznaczała, że w momencie śmierci króla jego sukce-
sor otrzymywał pełnię praw, którymi dysponował dotąd zmarły. Następca stawał 
się królem w momencie śmierci poprzednika32.

Legitymizacja króla miała charakter dynastyczny, niezależny od aprobaty 
czy konsekracji kościelnej, bowiem władza pochodziła od Boga. Pojawiło się roz-
różnienie między materialną koroną używaną podczas koronacji i niematerialną, 
niewidzialną Koroną obejmującą wszystkie prawa i przywileje królewskie ko-
nieczne do rządzenia wspólnotą. Drugie rozumienie pojęcia Korona oznaczało 

27 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V..., t. 1, s. 345: „Item, le jeudy ensuyvant, IXe 
jour du dit mois de may, parti le dit roy Charles de Saint-Denis pour aller à son sacre à Reims, le 
quel devoit estre le jour de la Trinité ensuyvant”.

28 Chronique du Religieux de Saint-Denys contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, 
publiée en latin et traduite par M.L. Bellaguet, vol. 1–6, Paris 1839–1852; reproduite avec une 
introduction de Bernard Guenée en trois tomes contenant chacun deux volumes, Paris 1994 (dalej: 
RSD), t. 2, s. 685; t. 6, s. 3. 

29 E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla..., s. 134, 263.
30 Tamże, s. 264.
31 Y.-M. Bercé, Le roi caché. Sauveurs et imposteurs. Mythes politiques populaires dans l’Eu-

rope moderne, Paris 1990, s. 386–387.
32 J. Chartier, Chronique de Charles VII roi de France, éd. Vallet de Viriville, t. 1–3, Paris 1858, 

s. 3, przypis 1; J. Krynen, „Le mort saisit le vif”..., s. 187, 211; tenże, Les légistes idiots politiques. 
Sur l’hostilité des théologiens à l’égard des juristes, en France, au temps de Charles V, w: Théo-
logie et droit dans la science politique de l’État moderne. Actes de la table ronde organisée par 
l’École française de Rome avec le concours du CNRS, Rome 12–14 novembre 1987, Rome 1991, 
s. 189.
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władzę wieczną, wywodzącą się bezpośrednio od Boga albo otrzymywaną po-
przez dynastyczne prawo dziedziczenia („Corona non moritur”)33. Na płaszczyź-
nie teorii istniała niezakłócona ciągłość dynastyczna, której nie przerywała 
śmierć panującego, ponieważ król nigdy nie umiera, ale trwa w swoim następcy. 
Podobnie trwała jest dynastia, chroniona przez wiecznie trwałą Koronę34. Ta nie-
widzialna Korona reprezentowała istotę dziedzictwa władzy w późnośrednio-
wiecznej Francji.

Dla współczesnych podstawą pomyślności monarchii było posiadanie pełno-
prawnego króla, który był łącznikiem między poddanymi a Bogiem, gwarantem 
porządku w państwie, osobą zapewniającą królestwu ochronę przed nieszczę-
ściami. Szybkie powołanie i koronacja króla wynikały z obawy przed bezkró-
lewiem, które prowadziło do walk o tron i zagrażało dobrobytowi królestwa. 
W opinii powszechnej sakra była konieczna do tego, aby uznać władzę króla za 
pełnoprawną. Koronacja dawała królowi legitymizację jego rządów. Jan od św. 
Wiktora uważał, że w powszechnej opinii, dopiero po ceremonii sakry można 
było nazywać legalnego dziedzica królem, sakra królewska nadawała więc peł-
nię władzy35. Karol V pośpiesznie udał się do Reims, aby tam dokonała się jego 
koronacja36. W XV wieku Karol VII przyjął tytuł króla dziewięć dni po śmierci 
ojca, ale Joanna d’Arc nazywała go delfinem aż do sakry w Reims. W jej oczach 
dopiero sakra uczyniła go pełnoprawnym władcą. 

Władza nowego monarchy podlegała ograniczeniom tylko w sferze wizu-
alnej, zgodnie z którą „nowy król pozostaje poza życiem publicznym aż do po-
grzebania” poprzedniego władcy i do chwili swojej koronacji37. Sakra królewska 
czyniła władcę, ale nie w sensie sakralnym, gdyż król pozostawał człowiekiem 
pomimo swojej bliskości z Bogiem, był grzeszny i występny38. Konieczność 

33 E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla…, s. 269.
34 Tamże, s. 268.
35 Excerpta e Memoriali historiarum, auctore JOHANNE Parisiensi, SANCTI VICTORIS Pari-

siensis canonico regulari, w: Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. XXI, publié par 
MM. Guigniaut et de Wailly, compte rendu par L. Delisle, Paris 1855, s. 661.

36 Chronique des quatre premiers Valois (1327–1393), éd. S. Luce, S.H.F., Paris 1862, s. 144.
37 Zob. M. Gaude-Ferragu, De la gloire de princes à la corruption des corps. Les funérailles 

princières à la fin du Moyen Âge dans le royaume de France. Thèse pour le Doctorat sous la dir. 
de Mme Colette Beaune, Paris 2001, s. 428.

38 F.-R. Erkens, Vicarius Christi – sacratissimus legislator – sacra majestas. Religiöse Herr-
schaftslegitimierung im Mittelalter, „Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte Ka-
nonistische Abteilung”, 120, 2003, s. 53. Przegląd badań w kwestii problemu sakralności osoby 
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dokonania sakry wynikała z praktykowanego zwyczaju, jaki kierował procedurą 
następstwa. Sakra powodowała, że król stawał się wybrańcem Boga w oczach 
ogółu39. Karol VII nazywany był delfinem, a dopiero jego sakra dla współcze-
snych oznaczała, że został wybrany na króla. Mieszczanin paryski nigdy nie na-
zywał go królem do momentu koronacji w 1429 roku40.

W monarchii francuskiej sakrę praktykowano od czasów Karolingów, 
którzy jako pierwsi odwołali się do biblijnego rytu namaszczenia. Po wyborze 
króla następowała jego konsekracja, podczas której król otrzymywał błogosła-
wieństwo, po czym składał przysięgę koronacyjną, że będzie strzegł bezpieczeń-
stwa i stał na straży sprawiedliwości. Następnie odbywała się inwestytura – król 
otrzymywał insygnia swojej władzy: pierścień, miecz, berło, jabłko i włócznię. 
W dalszej kolejności następowało nałożenie korony na głowę koronowanego oraz 
intronizacja. Sakra składała się z dwóch elementów: wręczenia insygniów i na-
maszczenia41. Dzięki koronacji panujący stawał się królem uświęconym Bożym 
namaszczeniem udzielonym przez Kościół, w zamian za obietnice złożone pod 
przysięgą42. 

W sferze wizualnej koronacja była manifestacją przezwyciężenia proble-
mów, jakie powodowała śmierć króla. W społeczeństwie, w którym komunikacja 
opierała się prawie wyłącznie na przekazie ustnym i prawie zwyczajowym, cere-
moniał w procesie legitymizacji następstwa tronu odgrywał ważną rolę43. Dzie-
dzicem nie zostawało się w wyniku woli wyrażonej w testamencie zmarłego, 
ale na mocy prawa publicznego królestwa Francji. Innowacja ta polegała na roz-
różnieniu między modelem dziedziczenia per transmissionem, czyli drogą spad-
ku, opierającym się na prawie cywilnym i prostym lub per remotionem, tj. drogą 

króla: tenże, Sakral legitimierte Herrschaft im Wechsel der Zeiten und Räume Versuch eines 
Überblicks, w: Die Sakralität von Herrschaft, Herrschaftslegitimierung im Wechsel der Zeiten 
und Räume, Fünfzehn interdisziplinäre Beiträge zu einem weltweiten und epochenübergreifenden 
Phänomen, hrsg. v. F.-R. Erkens, Berlin 2002, s. 7–32. Zob. także W. Ullmann, Średniowieczne 
korzenie renesansowego humanizmu, Łódź 1985, s. 76–77.

39 C. Beaune, Le miroir du pouvoir, Paris 1989, s. 121.
40 Journal d’un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, éd. C. Beaune, Paris 1990,  s. 238.
41 A. Leguai, Fondements et problèmes..., s. 49; R. McKitterick, Królestwa Karolingów. 

Władza – konflikty – kultura 751–987, tłum. B. Hlebowicz, M. Wilk, Warszawa 2011, s. 225–229.
42 J. Le Goff, Długie średniowiecze, przekł. M. Żurowska, Warszawa 2007, s. 140.
43 R. Sobotka, Powoływanie władcy w „Rocznikach” Jana Długosza, Warszawa 2005, passim. 

Zob. S. Gawlas, Das Erb- und Wahlrecht des Herrschers in Polen im 14. Jahrhundert Das Erb- 
und Wahlrecht des Herrschers in Polen im 14. Jahrhundert, w: Das Goldene Bulle: Politik–Wahr-
nehmung-Rezeption, hrsg. v. M. Menzel, Berlin 2009, s. 671.
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zaprzeczenia, która dotyczyła rzeczy publicznych, wspólnych dla wszystkich 
ludzi. Za fizyczną osobą króla istnieje władca legalny posiadający nieśmiertel-
ną godność, która nie wynikała z woli poprzednika ani z treści ceremonii, ale 
otrzymywało się ją na mocy prawa królestwa44. Według religioznawcy G. van 
der Leeuwa, król jest Bogiem na ziemi. Der Leeuw zwraca jednak uwagę, że 
istniała świadomość, iż król jest zwykłym człowiekiem, ale nie czczono go jako 
człowieka, lecz urząd, czyli upostaciowioną moc45. Porządek świecki i sakralny 
uzupełniał się, ponieważ współistniało prawo boskie i ludzkie. Za panowania Ka-
rola V nastąpiło rozdzielenie sfery publicznej i prywatnej, ale nadal obecne było 
dążenie do ugruntowania w społeczeństwie przekonania, że naturalny i legalny 
następca tronu jest tym ukochanym, a miłość między królem a poddanymi nie 
wynika z sakry ani z prawa46. 

Opinie na temat znaczenia sakry w legitymizacji władzy królewskiej w mo-
narchii francuskiej były rozbieżne. Teoria władzy królewskiej znalazła swoje od-
zwierciedlenie w tekstach prawniczych i teoretycznych47. Z jednej strony utwór 
Dieudonné de Hongrie, nazywany też Roman de Charles le Chauve wskazywał, 
że nie można zostać królem dopóki nie otrzyma się sakry w Reims48. Utwór ten 
miał kształtować opinię publiczną w odniesieniu do sakry, służył podkreśleniu 
mistycyzmu królewskiego w drugiej połowie XIV wieku. Miał charakter apologii 
monarchii boskiej, która wynikała z potrzeby legitymizacji władzy Walezjuszy49. 
Utwór ten był inspirowany przez ordo z 1365 lub 1364 roku. Bardzo prawdo-
podobne, że ta „chanson de geste” była inspirowana przez otoczenie Karola V, 
kiedy przygotowywano jego sakrę50. Traité du sacre, czyli traktat o sakrze królów 

44 M. Valensise, Le sacre du roi: stratégie symbolique et doctrine politique de la monarchie 
française, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 3, mai–juin 1986, s. 549.

45 Podaję za J.-P. Roux, Król. Mity i symbole, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1998, s. 75.
46 F. Autrand, La succession à la couronne de France et les ordonnances de 1374, w: Représen-

tation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque organisé par l’Université du 
Maine les 25 et 26 mars 1994, éd. J. Blanchard, Paris 1995, s. 32.

47 T. Struve, Die Begründung monarchischer Herrschaft in der politischen Theorie des Mittel-
alters, „Zeitschrift für historische Forschung” 23, 1996, s. 289–323.

48 D. Collomp, Sacre et royauté dans l’épopée tardive: L’exemple de „Dieudonné de Hongrie”, 
w: Représentation, pouvoir et royauté..., s. 290; F. Collard, Pouvoirs et culture politique dans la 
France médiévale, Ve – XVe siècle, Paris 1999, s. 179. 

49 D. Collomp, Sacre et royauté..., s. 279–294, tu s. 289. Zob. F. Collard, Pouvoirs et culture..., 
s. 179.

50 D. Collomp, Sacre et royauté..., s. 293.
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francuskich napisany z inspiracji króla przez karmelitę Jeana Goleina, podkre-
ślał nadprzyrodzone cechy króla, które miały swoje uzasadnienie w religii51. 
W utworze tym podkreślono m.in. zasadę przekazywania tronu w linii męskiej 
oraz ciągłości, bo Karol V „na wzór swych przodków został koronowany i konse-
krowany w Reims”52. Według Goleina, niektórym zbrodniarzom pochwyconym 
pod Cocherel nie udało się przeszkodzić sakrze Karola V. Nie znajduje to jednak 
potwierdzenia w przekazach kronikarskich. Można przypuszczać, że zostało to 
odnotowane, aby wzmocnić szczególne znaczenie sakry królewskiej Karola V53. 
Z drugiej strony, w opinii Evrarta de Trémaugon, autora Le Songe du Vergier, 
utworu również pisanego na zlecenie króla Karola V, król posiada pełnię władzy 
(plena potestas) bez oczekiwania na sakrę, ponieważ wynika ona z zasady suk-
cesji i nie zależy od samego faktu koronacji54. 

Sakra łączyła w sobie charakter monarszy, boski i społeczny55. Wzmacniała 
i dopełniała władzę królewską, podkreślając jej boski charakter. Z czasem zy-
skała na przepychu równoważąc te elementy, które utraciła w sferze prawnej56. 
Sakralizacja władzy króla miała mu zapewnić posłuszeństwo poddanych, ich 
wierne podporządkowanie, a z drugiej strony powodowała groźbę kary boskiej za 
jego złe postępowanie57. Sakra była swego rodzaju konstytucją regulującą stosun-
ki między władcą a społeczeństwem58. Król nie miał władzy absolutnej, otrzy-
mywał namaszczenie i insygnia swojej władzy, ale za złamanie prawa musiał 

51 R.A. Jackson, The Traité du sacre of Jean Golein, „Proceedings of the American Philosoph-
ical Society”, 113, 1969, s. 305–324; M. Bloch, Królowie cudotwórcy..., s. 387 i n.

52 M. Bloch, Królowie cudotwórcy..., s. 389.
53 Tamże, s. 390. Joanna d’Arc uważała Karola VII za króla dopiero od momentu jego koronacji 

w Reims. Król mógł leczyć skrofuły od otrzymania sakry w 1429 roku.
54 J. Krynen, „Le mort saisit le vif”..., s. 195. 
55 R.A. Jackson, Le pouvoir monarchique dans la cérémonie du sacre et couronnement des rois 

de France, w: Représentation, pouvoir et royauté... s. 247.
56 F. Collard, Pouvoirs et culture..., s. 179. Zob. F.-R. Erkens, Sakral legitimierte..., s. 7–32; 

tenże, Vicarius Christi..., passim.
57 J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa–

Gdańsk 2002, s. 326.
58 W. Sawicki, Rytuał sakry-koronacji królewskiej jako źródła prawa i ustroju państw średnio-

wiecznej Europy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 24, 1972, s. 291. Podkreśliła ten fakt 
U. Borkowska, „Regnum i sacerdotium” w pismach Jana Długosza,  „Studia Źródłoznawcze”, 26, 
1981, s. 9.
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ponieść karę kościelną. Czekała go w takiej sytuacji ekskomunika lub pozbawie-
nie tronu59.

W XIV i XV wieku panował we Francji pogląd, że nie ma króla bez sakry. 
Jak już wspomniano, Joanna d’Arc nie traktowała Karola VII jako króla, ponie-
waż nie miał on sakry60. W późniejszym okresie uważano, że nigdy nie ma wa-
katu na tronie, ponieważ król jest zawsze mimo braku koronacji, sakry i namasz-
czenia, pozostając w tzw. uśpieniu61. Na przełomie XIV i XV wieku delfin był 
postrzegany jako ta sama osoba, co jego ojciec i dlatego nie potrzebował przed 
śmiercią ojca przeprowadzenia swojej sakry i koronacji62. Taki pogląd wyznawał 
miedzy innymi Jean Gerson w 1405 roku. Podobne opinie w późniejszym czasie 
wyrażał Robert Blondel63. 

Na przestrzeni średniowiecza zmieniała się rola i znaczenie symboli wła-
dzy64. Insygnia koronacyjne należały do sfery symbolicznej, będąc nośnikiem 
ideologii królewskiej65. Związane były z nimi określone treści uniwersalne. In-
sygnia wręczane w czasie obrzędu koronacyjnego współstanowiły o władzy 
i godności króla; ich użycie przesądzało o prawomocności koronacji; miejsce ich 

59 Por. U. Borkowska, „Regnum i sacerdotium”..., s. 9.
60 R.A. Jackson, „Vivat rex”. Histoire des sacres et des couronnements en France, 1364–1825, 

Strasbourg 1984, s. 191.
61 Motyw uśpionego królu omawiają: R.A. Jackson, „Vivat rex”..., s. 191; M. Valensise, Le sacre 

du roi..., s. 548.
62 J. Krynen, „Le mort saisit le vif”..., s. 216.
63 B. Guenée, Un meurtre, une société. L’assasinat du duc d’Orléans 23 novembre 1407, Paris 

1992, s. 31–32. Szerzej o kolejności praw do tronu po śmierci Karola VI, zob. tamże, s. 30.
64 Stan badań nad symbolami władzy przedstawił Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w syste-

mie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2004, s. 7 i n.
65 Spośród obszernej literatury poświęconej insygniom koronacyjnym, zob. P.E. Schramm, 

Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Jahrhun-
dert, 3 Bde., Stuttgart 1954–1956 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica); E.F. Twining, 
A History of the Crown Jewels of Europa, London 1960; tenże, European Regalia, London 1967; 
W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa–Poznań 1982, s. 218–229; tenże, Archeologia 
prawna Europy, Warszawa–Poznań 1989, s. 229–256; Z. Piech, Strój, insygnia i atrybuty książąt 
piastowskich do końca XIV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 38, 1990, s. 3–35, 
199–222; M. Rokosz, Polskie insygnia koronacyjne w średniowiecznych fabułach, w: Imagines 
potestatis..., s. 206–227; Z. Piech, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik in der Monarchie der 
letzten Piasten (1320–1370), „Quaestiones Medii Aevii Novae”, 1, 1996, s. 43–76; A. Mentzel-Re-
uters, Die goldene Krone. Entwicklungslinien mittelalterlicher Herrschaftssymbolik, „Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 60, 2004, s. 135–182; Z. Piech, Monety, pieczęcie..., 
passim. O szczególnym, symbolicznym znaczeniu insygniów, R.A. Jackson, Le pouvoir monar-
chique…, s. 246. Por także o znaczeniu symbolu, J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy…, 
s. 394–395.
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przechowywania było związane z tradycją. Troszczono się o ich zabezpieczenie 
przed dostaniem się w niepowołane ręce, obawiając się kradzieży. Znaczenie tych 
oznak władzy królewskiej dalece wykraczało poza postrzeganie ich jako klejno-
tów monarszych, które król otrzymywał w czasie koronacji. Związane były raczej 
z ideologią władzy monarszej, uosabiały tradycję i ciągłość monarchii. Wywóz 
lub kradzież insygniów przed koronacją miały w sposób symboliczny oznaczać 
brak zgody na przeprowadzenie ceremonii. Powodowały, że uroczystość należało 
odłożyć, aby wykonać nowe insygnia66.

We Francji insygnia koronacyjne, takie jak królewskie szaty i święta am-
pułka przechowywane były w świątyniach związanych w sposób szczególny 
z ideologią monarchiczną, czyli w Saint-Rémi i Saint-Denis67. We Francji do XIII 
wieku brak było jednej korony, a w czasie koronacji używano różnych koron68. 
Raymond Cazelles zauważył, że od 1356 roku nastąpiło wzmocnienie pojęcia 
„korona”, do czego przyczyniała się fizyczna nieobecność Jana Dobrego przeby-
wającego w niewoli angielskiej. Korona symbolizowała trwanie państwa, a król 
był jedynie jej depozytariuszem69. Karol V przywiązywał dużą wagę do insy-
gniów wykorzystywanych w czasie sakry. Wygląd jego korony miał nawiązywać 
do istniejących już koron królewskich. Obok jabłka królewskiego, wyobrażenia 
globu, korona była przejawem dążenia władców francuskich do posiadania wła-
dzy imperialnej, podobnej do tej, jaką mieli cesarz i papież. Walor symboliczny 
insygniów królewskich związany był z legendą francuskich dynastii królewskich. 
Pierwszą troską młodego księcia, przyszłego Karola V, było udanie się w 1356 
roku do Luwru, aby obejrzeć insygnia królewskie w skarbcu ojca70.

We wszelkiego rodzaju uroczystościach dworskich zarówno o charakterze 
religijnym, jak i świeckim istotną rolę odgrywało zbiorowe przeżywanie emocji. 
Ceremonie obejmujące święta rodzinne, dynastyczne, przyjęcia przedstawicie-
li innych państw były odpowiednio wyreżyserowane, rozbudowane i urządzane 

66 M. Rokosz, Polskie insygnia koronacyjne..., s. 208.
67 RSD, t. 1, s. 29; J. Le Goff, Długie średniowiecze..., s. 140.
68 J. Barbey, Être roi. Le roi et son gouvernement..., s. 466, przypis 53.
69 R. Cazelles, Société politique..., s. 505.
70 Karol polecił wybrać wyjątkowo cenne kamienie, aby ozdobić nimi jedną z koron, R. Cazel-

les, Société politique..., s. 506. Spośród prac na temat teorii korony królewskiej w odniesieniu do 
okresu panowania Karola VI, zob. Ph. Henwood, Administration et vie des collections d’orfèvrerie 
royales sous le règne de Charles VI (1380–1422), „Bibliothèque de l’École des Chartes”, 138, juil-
let–décembre 1980, s. 210; A. Coville, La très belle couronne royale au temps des Armagnacs et 
des Bourguignons, w: Mélanges de N. Iorga, Paris 1933, s. 183–198.
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z przepychem. Były one formą komunikacji społecznej, transcendentalnej, sposo-
bem przekazywania określonych sygnałów i oczekiwań71. Odwoływano się także 
do symboliki gestów i kolorów, które podkreślały nadprzyrodzoną władzę kró-
la72. Święta związane z rodziną królewską były uroczystościami o charakterze 
publicznym. Członkom rodziny królewskiej organizowano również uroczyste po-
grzeby73. Opisy niepowodzeń dotykających monarchów kontrastowały z opisami 
ekstrawagancji i przepychu uroczystości dworskich.

Szczególnego znaczenia w czasie kryzysu następstwa nabierała rozwinięta 
symbolika obejmowania władzy. Symbol był formą, w której wyrażały się okre-
ślone treści ideologiczne. „Symbolem uczuć narodowych był monarcha, jego herb 
i korona. Przywiązanie Francuzów do tak nieudolnych władców jak Jan II Dobry, 
Karol VI czy później Karol VII, po tym, jak koronował się on w Reims, wskazu-
ją, że uczucia dotyczyły symbolu, a nie osoby. Symbolu państwa i narodu, skoro 
paryska koronacja Henryka VI nie miała skutków równych skutkom koronacji 
w Reims”74.

Koronacje w średniowiecznych monarchiach europejskich przebiegały we-
dług ściśle określonych zasad. Obejmowały szereg czynności, które były uregu-
lowane w tzw. ordines coronandi, jak i utrwalone w powszechnej świadomości 
społecznej w wyniku tradycji i doświadczenia historycznego. Owe „porządki 
koronowania” ulegały zmianom w czasie i przestrzeni, stanowiąc jedno z podsta-
wowych źródeł pozwalających zrekonstruować przebieg ceremonii. Ordines co-
ronandi były silnie osadzone w liturgii kościelnej, co wiązało się zarówno z prze-
konaniem o sakralnym charakterze władzy królewskiej, jak i z próbą poddania 
jej kontroli przez Kościół. Na przebieg koronacji wpływ miały także czynniki 
pozaliturgiczne, które dopełniały właściwe uroczystości, jak „odnalezienie króla 
w tłumie”, ubranie go w szaty koronacyjne, wybór miejsca koronacji, dobór jej 
uczestników oraz ukazanie się ludowi ukoronowanego władcy (wjazd do miasta, 

71 A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie, Warszawa 2005, s. 81 i n.
72 Spośród licznych opracowań poświęconych problemowi symbolicznego myślenia średnio-

wiecznego człowieka zob. m.in. J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, w: Człowiek średniowie-
cza, red. tenże, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa–Gdańsk 1996, s. 45–46; M. Pastoureau, 
Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006; J-Cl. Schmitt, Gest 
w średniowiecznej Europie, tłum. H. Zaremska, Warszawa 2006.

73 Przykładem może być pogrzeb Joanny d'Evreux, trzeciej żony Karola IV Pięknego, Chro-
nique des règnes de Jean II et de Charles V..., t. 2: 1364–1380, s. 151–152.

74 B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze 
Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985, s. 333–334.
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hołd mieszczan oraz uczta królewska na zamku). Poznanie pozaliturgicznych ele-
mentów związanych z koronacją władcy możliwe jest dzięki źródłom narracyj-
nym i źródłom ikonograficznym. Warto jednocześnie zauważyć, że tzw. porządki 
koronacji zawierały idealny przebieg ceremonii, który z różnych względów nie 
zawsze był w pełni możliwy do przeprowadzenia. Weryfikacja zapisów ordines 
na podstawie informacji zawartych w pozostałych źródłach epoki umożliwia uzy-
skanie odpowiedzi na pytanie o przebieg uroczystości, jak i wyobrażenie o niej 
w ówczesnym społeczeństwie. Uwaga ta odnosi się przede wszystkim do źródeł 
narracyjnych, które ze względu na swoją tendencję jedne kwestie uwypuklały, 
a inne pomijały milczeniem75.

W tradycji monarchii francuskiej proces inauguracji władzy królewskiej 
rozpoczynał się w momencie śmierci króla. Pierwszą podejmowaną wówczas 
czynnością było ustalenie miejsca pobytu jego następcy. Sposób przywołania 
przyszłego władcy mógł przybierać różne formy, z których jedną było przebudze-
nie. Na tym etapie najważniejszą rolę odgrywali przedstawiciele elit królestwa, 
którzy symbolicznie reprezentowali całą społeczność kraju oczekująca na prze-
rwanie wakatu na tronie i ustanowienie nowego władcy. Do królewskich komnat 
udawali się biskupi Laon, Beauvais i Langres oraz dwunastu parów królestwa. 
W dalszej kolejności następowała rozmowa z królewskim szambelanem, pod-
czas której przedstawiciele ludu domagali się przywołania następcy tronu. Kiedy 
ten odpowiadał, że śpi, przybyli domagali się jego zbudzenia, bo nadszedł dzień 
jego sakry. Biskupi otaczali łoże króla i pomagali śpiącemu się podnieść. Według 
R.A. Jacksona scena budzenia króla odbywała się według analogicznego sche-
matu przez blisko trzy stulecia, pomimo tego, iż formuła sakry mogła przybierać 
różne warianty76. Motyw ten przedstawiały również sceny koronacji królów fran-
cuskich w XIV wieku utrwalone na miniaturach kodeksów ufundowanych przez 

75 Z najważniejszych prac dotyczących średniowiecznych łacińskich ordines coronandi, zob. 
P.E. Schramm, Geschichte des englischen Königtums im Lichte der Krönung, Weimar 1937; tenże, 
Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Jahr-
hundert, t. 1–3, Stuttgart 1954–1956 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica); tenże, Der 
König von Frankreich: das Wesen der Monarchie vom 9. bis zum 16. Jahrhundert. Ein Kapitel 
aus der Geschichte des abendländischen Staates, t. 1–2, Weimar 1939, 2. Auf., Darmstadt 1960; 
J.L. Nelson, Inaugration Rituals, w: tejże, Politics and Ritual in Early Medieval Europe, London 
1986, s. 283–307.

76 Y.-M. Bercé, Le roi caché. Sauveurs et imposteurs..., s. 255; R.A. Jackson, „Vivat rex”..., 
rozdz. IX: Le roi dormant, s. 123–144. Na temat motywu „śpiącego króla”, A. Boureau, Ritualité 
politique et modernité monarchique. Les usages de l’héritage médiéval, w: L’État ou le roi..., s. 21 
i n.
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Karola V. Pierwsza z nich, zamieszczona w Le livre du sacre de Charles V, pre-
zentowała wspomnianego władcę przed ceremonią ukoronowania. Król „siedział 
na łożu, otoczony przez biskupów, którzy przybyli go obudzić”77. 

Jednym z warunków, które decydowało o ważności koronacji, było prze-
prowadzenie jej w odpowiednim miejscu78. We Francji, ostatecznie za panowa-
nia władców z dynastii Kapetyngów, ukształtował się zwyczaj przeprowadzania 
koronacji królewskich w Reims. Znane są jednak przykłady, kiedy ceremonia ta 
odbyła się w innych miejscach. Ludwik IV koronował się w Laon, Hugo Kapet 
w Noyon, a następnie, prawdopodobnie po raz drugi, w Reims. Z kolei Robert Po-
bożny i Ludwik VI Gruby sakrę królewską otrzymali w Orleanie. Po raz pierwszy 
w Reims koronował się Ludwik Pobożny w 816 roku. Ważną rolę w tym mieście, 
obok katedry w Reims, gdzie odbywała się ceremonia, odgrywało także sank-
tuarium Saint-Rémi, gdzie przechowywano Świętą Ampułkę z krzyżmem. Jak 
powszechnie wierzono, miało ono zostać zesłane przez Boga na chrzest Chlodwi-
ga, o czym mówi legenda powstała w IX–XI wieku. Z tego powodu arcybiskupi 
Reims rościli sobie wyłączne prawo do koronacji królów francuskich. Święty olej 
służył do ich namaszczania i dopełniał sakry. Zachowane informacje wskazują, 
że w okresie rządów Kapetyngów,  jedynie w przypadku koronacji Ludwika VI 
ten element ceremonii został pominięty79. O ważności koronacji przesądzał także 
fakt, że została ona dokonana przez upoważnioną do tego osobę. We Francji był 
nią arcybiskup Reims. „Prawo nadawania królom sakry związane było z osobą 
arcybiskupa Reims, a nie z katedrą w Reims”80. Wspomniany już Ludwik VI 
Gruby, jako jedyny z dynastii Kapetyngów, został w 1108 roku koronowany przez 
arcybiskupa Sens81. 

Karol V poprzez koronację uprawomocniał swoje rządy, a także potwierdzał 
charyzmę, w którą przed sakrą powątpiewała Krystyna de Pizan82. Władca ten 
rozpoczął swoje panowanie na wieść o śmierci ojca, z tego powodu dokonano 

77 Y.-M. Bercé, Le roi caché. Sauveurs et imposteurs…, s. 255. 
78 Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władzy 

w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996, s. 207.
79 J. Le Goff, Długie średniowiecze..., s. 140.
80 A. Bonnefin, Sacre des rois de France..., s. 169.
81 E.M. Hallam, J. Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987–1328, tłum. U. Kowalczyk, 

Warszawa 2006, s. 95, 341.
82 R. Cazelles, Société politique..., s. 465.
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jego szybkiej koronacji83. Karol V Mądry był koronowany 19 maja 1364 roku 
przez arcybiskupa Jana de Craon. Ceremonia przebiegła według zwyczaju i bez 
elementów innowacji84. Ważnym źródłem do poznania przebiegu tej uroczy-
stości jest Livre du sacre, która została wykonana na polecenie nowego władcy 
w rok później. Była to pełna przepychu księga z tekstem w języku łacińskim 
i francuskim. Jednym z głównych założeń Karola V było, aby w sposób głębo-
ko przemyślany przedstawić we wspomnianym kodeksie relacje między królem 
a duchownymi i świeckimi dostojnikami królestwa. Władca pragnął, dzięki ide-
owej wymowie manuskryptu, legitymizować w elitach monarchii swoją władzę 
i zapewnić sobie oparcie dla rządów otrzymanych w akcie koronacji dokonanym 
w wyniku powszechnego konsensusu. Stąd w opisie ceremoniału koronacyjnego 
w Livre du sacre znalazła się scena uroczystej aklamacji i hołdu złożonego no-
wemu władcy przez poddanych bezpośrednio po akcie koronacji. Król siedzi lub 
stoi wówczas w otoczeniu biskupów i książąt, którzy swoimi rękami sięgają, aby 
dotknąć korony królewskiej. 

W jednym z rękopisów Live du sacre przedstawiono, jak Karol V po akcie 
kościelnego namaszczenia, już z koroną na głowie, trzymając berło w prawej, 
a rękę sprawiedliwości w lewej ręce, wstępuje na swego rodzaju scenę osadzoną 
na czterech filarach. Podczas namaszczenia i koronacji zajmował miejsce na tro-
nie przed ołtarzem w chórze. Jako berło dzierżył podczas tego etapu ceremonii 
i kolejnych, nie zwykłe berło, ale insygnium wykonane na swoje specjalne pole-
cenie, i – co bardzo podkreślono na ilustracji – berło Karola Wielkiego, bowiem 
Walezjusze, a zwłaszcza Karol V, przypisywali temu władcy szczególne znacze-
nie. Chociaż, aby historycznie uzasadnić zwyczaj namaszczenia królewskiego, 
na dworze francuskim odwoływano się do Chlodwiga, to jednak legitymizacja 
panowania Karola V wymagała odniesienia do cesarza frankijskiego, Karola 
Wielkiego.

W dalszym etapie koronacji arcybiskup Reims i duchowni oraz świeccy pa-
nowie królestwa prowadzili króla na scenę, na której stał tron (ten sam lub podob-
ny jak w akcie koronacji). Z zamieszczonego pod ilustracją komentarza można 

83 Chronique des quatre premiers Valois..., s. 144; 148–149.
84 Tamże, s. 148–149; R. Cazelles, Société politique..., s. 463 i n.; A.D. Hedeman, Copies in 

context. The coronation of Charles V in his Grandes Chroniques de France, w: Coronations…, 
s. 72–84. Sporządzona na polecenie Karola V księga Livre du sacre posłużyła do koronacji Ka-
rola VI (R. Cazelles, Société politique…, s. 464, przypis 47; The Coronation Book of Charles V 
of France [Cottonian Ms. Tiberius B. VIII], ed. E.S. Dewick, Henry Bradshaw Society, vol. 16, 
London 1899).
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wyczytać, że we wcześniejszym okresie królowi towarzyszyło dwunastu panów, 
jednak w 1364 roku było ich siedmiu. Czterech z nich można zidentyfikować 
na podstawie znaków heraldycznych. Byli to: arcybiskup Reims i biskup Beau-
vais oraz książęta Anjou i Burgundii. W dwóch następujących po sobie kolejno 
scenach rozgrywały się najważniejsze wydarzenia ceremonii. Arcybiskup Reims 
wypowiadał formułę, dzięki której potwierdzany był status królewski dopiero 
co koronowanego (status regis). Livre du sacre nie pozostawiała żadnych wąt-
pliwości, że tron przechodzi z ojca na syna, w ojcowskim dziedzictwie (paterna 
successio) i według prawa dziedziczenia (hereditarium ius). Jest to najważniejsze 
przesłanie całego aktu koronacji. Wszyscy duchowni i świeccy dostojnicy oraz 
ich ceremonialne działania służyły temu, aby zaświadczyć o sakralności monar-
chii dziedzicznej. W końcu duchowni i świeccy szli w procesji. W symbolicznym 
akcie podnosili swoje prawe dłonie, jak przy przysiędze, dotykając korony na 
królewskiej głowie. To ceremonialne dotykanie korony przez panów królestwa 
miało znaczenie podobne, jak rytualna aklamacja namaszczonego i koronowa-
nego już króla. Arcybiskup Reims po zakończonym namaszczeniu i usadowieniu 
się króla na tronie składał mu pocałunek pokoju, mówiąc zgodnie z tradycją ko-
ronacji królewskich: „Vivat rex in eternum”. Nowością uroczystości w 1364 roku 
było odwołanie do wieczności, w którym wyrażało się istotne dla całej ceremonii 
transpersonalne wyobrażenie o panowaniu królewskim. Jednak w Livre du sacre 
zamieszczono teologicznie uzasadnienie odwołania do wieczności wyłącznie 
dla arcybiskupa Reims jako najwyższego rangą duchownego podczas ceremo-
nii koronacyjnej. Następnie miała miejsce aklamacja przez lud, ograniczająca się 
do prostego okrzyku „Vivat rex”. Tego rodzaju zwyczaj stosowany był również 
w czasach wcześniejszych85.

Karol VI po opuszczeniu Melun udał się 25 października 1380 r., w uro-
czystym pochodzie na sakrę do Reims. Jego wjazd do miasta został opóźniony 
z powodu nieobecności regenta, który musiał zawrócić do Melun. Przyszły król 
wkroczył do Reims przy dźwiękach głośnej muzyki. Towarzyszyli mu jego wu-
jowie, książęta krwi, hrabiowie i możni. Następnego dnia następca tronu udał się 
do udekorowanego z przepychem kościoła86. Jego koronacja odbyła się 4 listopada 

85 M. Kintzinger, „Coronam sustentare”. Krönung und Konsens in Frankreich und im deut-
schen Reich im Spätmittelalter, w: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutsch-
land im hohen und späten Mittelalter, hrsg. v. W. Fałkowski, B. Schneidmüller, S. Weinfurter, 
Wiesbaden 2010, s. 47–63.

86 L.-P. Todière, Charles VI, les Armagnacs et les Bourguignons, Tours 1848, s. 6.
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1380 roku, po upływie półtora miesiąca od śmierci ojca87. Uroczystość została 
przeprowadzona z zachowaniem przewidzianego przez tradycję porządku. Mi-
chel Pintoin podkreślił autentyczność ksiąg, pochodzących z Saint-Denis, któ-
re służyły do koronacji królów francuskich88. Karol VI otrzymał sakrę i koronę 
w Reims, w obecności wujów, konetabla Oliviera de Clisson i dużej liczby moż-
nych89. Oprócz arcybiskupa Rouen w ceremonii koronacyjnej asystowali tylko 
dwaj biskupi z opactwa z Saint-Denis. Podczas ceremonii ubrany był w strój 
królewski, a na głowie miał diadem. Został koronowany przy pomocy Świętej 
Ampułki przez arcybiskupa Reims, w otoczeniu kleru. Potem został pasowany na 
rycerza przez księcia Anjou. Koronacja Karola VI na króla odbyła się w chapelle 
du Palais90. W koronacji uczestniczyła również królowa, która otrzymała święte 
namaszczenie, oraz rodzina królewska. Autor Chronique des quatre premiers Va-
lois podkreślił, że była to uroczystość z udziałem „najważniejszych w królestwie 
i najznamienitszych książąt, braci króla, możnych i baronów Francji”91. Uroczy-
stość zakończyła się spektaklem na cześć władcy92. Po jej zakończeniu trwały za-
bawy i turnieje, w których uczestniczył sam król93. Po koronacji książęta zabrali 
Karola VI do Paryża. Na spotkanie królewskiemu orszakowi wyszli mieszczanie 
ubrani w biało-zielone stroje 94. Król wkroczył do Paryża ubrany w najlepszy, 
bogato zdobiony strój, szaty pokryte kwiatami lilii, czyli symbol władców Fran-
cji. Do stolicy koronowany już władca udał się w towarzystwie swoich wujów95, 

87 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V..., t. 3, s. 1; Chronique des quatre premiers 
Valois..., s. 290–291; RSD, t. 1, s. 29.

88 RSD, t. 1, s. 615.
89 Chronique de règnes de Jean II et de Charles V..., t. 3, s. 1.
90 RSD, t. 1, s. 615.
91 Chronique des quatre premiers Valois..., s. 291.
92 L.-Cl. Douët-d’Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. 1, Paris 

1863, s. 1–4.
93 RSD, t. 1, s. 615. Niektórzy takie zachowanie króla oceniali negatywnie, że nie przystoi ono 

królowi.
94 Podaję za: L.-P. Todière, Charles VI..., s. 6.
95 Chronique des quatre premiers Valois..., s. 291.
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gdzie odbyło się radosne i uroczyste przyjęcie nowego monarchy96, a także tur-
nieje rycerskie, w których sam również wziął udział 97.

Karol VII koronował się w 1422 roku w Poitiers, ale nie otrzymał wtedy 
namaszczenia. Na króla Francji został wybrany przez aklamację w Méhun-sur- 
-Yvrès, na południe od Paryża. Podniesiono wówczas w górę królewską chorą-
giew, a pretendenta do korony pozdrowiono okrzykiem „Vive le Roy” („le roi 
est mort!, vive le roi”)98. Dopiero w kilka lat później, w lipcu 1429 roku, Karol 
VII koronował się ostatecznie w Reims w obecności Joanny d’Arc. Przeszkodą 
do dokonania sakry w tym miejscu bezpośrednio po śmierci Karola VI był fakt, 
że pozostawało ono w rękach Anglików. Świadomi tego byli doradcy króla: La 
Trémoille i arcybiskup Renard de Chartres. Karol VII chciał przygotować swój 
uroczysty wjazd do Reims, dlatego 3 lipca skierował list do mieszkańców mia-
sta. Mieli oni wysłać do niego delegację, która miałaby przygotować jego wjazd. 
Rada miejska miała jednak problem z podjęciem decyzji. Swoją delegację wysła-
li do niej także Anglicy. W poselstwie angielskim znalazł się biskup Beauvais, 
Pierre Cauchon, którego zwierzchnikiem był arcybiskup Reims, Renaud de Char-
tres. Aimé Bonnefin podkreśliła, że Pierre Cauchon odgrywał podwójną rolę. 
Był w delegacji angielskiej i przypomniał mieszkańcom miasta o tym, że złożyli 
oni przysięgę wierności Henrykowi VI. Z kolei brat Richard, przed wkroczeniem 
wojsk Karola VII i Joanny d’Arc, skutecznie obudził sentyment lojalności u niż-
szego kleru i ludu do rodzimego władcy. Mieszczaństwo pozostawało po stronie 
Anglików. Karol VII wkroczył do Reims 16 lipca 1422 roku, a jego sakra odbyła 
się następnego dnia99. 

W czasie koronacji Karola VII wydarzeniem symbolicznym było zajęcie 
w katedrze miejsca po prawej stronie króla przez Joannę d’Arc. Było to miejsce 
honorowe, które z reguły przypadało osobie z najbliższej rodziny króla. Jednak 
Karol Orleański był wtedy uwięziony w Anglii, a książę d’Angoulême nie przy-
był na uroczystość. Po zakończeniu sakry król dotykał skrofułów, co miało roz-
wiać wątpliwości, czy jest prawowitym królem i legalnym synem Karola VI. Jak 
wiadomo – władca legalny miał zdolność i moc leczenia skrofułów. Wieczorem 

96 Informacje na temat wjazdu Karola VI po jego koronacji do Paryża zawiera także Les 
Grandes Chroniques de France, Chronique des règnes de Jean II et Charles V, t. 3, Paris 1920, s. 1.

97 RSD, t. 1, s. 615.
98 Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał..., s. 207; R.E. Giesey, The Royal Funeral Ce-

remony in Renaisance France, Travaux d’humanisme et de renaissance 37, Genève 1960, s. 134.
99 A. Bonnefin, Sacre des rois de France..., s. 170.
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Karol VII zjadł kolację z urzędnikami miejskimi. Jego sakra została opisana pre-
cyzyjnie i szczegółowo. Miała duże znaczenie dla świadomości narodowej Fran-
cuzów, będąc nie tylko manifestacją patriotyzmu. Mimo, iż Karol VII był już 
królem, chodziło nie tylko o zamanifestowanie potęgi władzy królewskiej osła-
bionej panowaniem Karola VI i problemami związanymi z wojną stuletnią, ale 
również o przestrzeganie obyczaju, zgodnie z którym król musiał być koronowa-
ny w Reims. W kontekście przytoczonych informacji należy zwrócić uwagę, że 
w powszechnym odczuciu społecznym najważniejsze znaczenie miało namasz-
czenie. Sama koronacja nie była wystarczająca100. 

W uroczystościach koronacyjnych istniała pewna powtarzalność. Podkreślić 
należy widoczność zachowanej tradycji. Wraz z koronacją władcy następowało za 
każdym razem odnowienie czasu monarchicznego, jego odrodzenie. Ceremonia 
koronacji nowego króla była formą wizualizacji jego władzy. W XIV i XV wieku 
wzrósł w niej udział społeczeństwa. Ważną rolę pełniła publiczność: otoczenie 
władcy i lud przybyły na uroczystość101. Powołanie nowego władcy oznaczało 
przezwyciężenie kryzysu spowodowanego śmiercią jego poprzednika. Szczegól-
ną rolę odgrywało manifestowanie oznak władzy królewskiej. Podczas ceremo-
nii stosowano także odpowiednie symbole i stroje. Karol V polecił odtworzyć 
przebieg swojej koronacji. Bogato iluminowany manuskrypt Le livre du sacre 
de Charles V, odzwierciedlający przepych królewskiej sakry, powstał na zamó-
wienie Karola V, w 1365 roku, a więc w rok po koronacji, i znalazł się następnie 
w królewskiej bibliotece. Opisana tam intronizacja władców francuskich zawie-
rała ważne elementy, które zostały zaczerpnięte ze znanych ordines coronandi102. 

Po uroczystej sakrze i koronacji, odbywał się wjazd króla do stolicy. Słu-
żył on manifestacji ciągłości władzy królewskiej, uświetnieniu dynastii i władzy 
nowego króla. W XIV i XV wieku, obok istniejących symboli zwierzchniej wła-
dzy królewskiej, obserwujemy rozbudowany system manifestacji władzy w po-
staci wjazdów królewskich do miast, nie tylko do stolicy. We Francji uzyskaną 
w wyniku koronacji władzę królewską legitymizowano poprzez wjazd do Pary-
ża. Pojawienie się w tym mieście nowo ukoronowanego władcy i jego małżonki 
było stałym elementem koronacji. W źródłach można odnaleźć liczne przykłady 

100 Tamże, s. 171.
101 Por. zbiór studiów Investitur- und Krönungsrituale. Herrschaftseinsetzungen im kulturellen 

Vergleich, hrsg. v. M. Steinicke, S. Weinfurter, Köln–Weimar–Wien 2005.
102 Zob. Chronique des règnes de Jean II et de Charles V..., t. 2, s. 1–2.
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takich wjazdów. Filip V Długi po koronacji udał się do Paryża, gdzie został uro-
czyście przyjęty przez poddanych103. W analogiczny sposób postąpił Jan II, który 
po koronacji wjechał do Paryża, gdzie świętowano cały tydzień104. Karol V po 
swojej koronacji udał się do paryskiej katedry Notre-Dame, a potem do pałacu 
królewskiego105. Odbyło się tam następnie uroczyste przyjęcie dla dostojników. 
Przez dwa kolejne dni odbywały się turnieje, w których brali udział m.in. król 
Cypru, a także hrabiowie i baronowie Królestwa106. Podczas królewskich wjaz-
dów dużą aktywność wykazywali przedstawiciele poszczególnych stanów spo-
łecznych, którzy w procesjonalnym pochodzie wychodzili na spotkanie z nowym 
monarchą107. 

Koronację jako ryt i widowisko cechowała powtarzalność. Cykliczność 
dotyczyła procedur i gestów niezbędnych do legitymizacji władzy nowego mo-
narchy. Podstawową rolę odgrywało tutaj królewskie otoczenie, które dokładało 
starań, aby jak najszybciej doprowadzić do ukoronowania elekta. Istniało przeko-
nanie o ciągłości władzy i konieczności skrócenia okresu bezkrólewia, tzw. vacu-
um108. Przyczyną wzrostu roli środowisk dworskich był m.in. okres niepewności 
powstający w sytuacji braku na tronie prawowitego następcy. Zgodnie z tradycją 
powinien on pochodzić z królewskiego rodu, a dziedziczenie władzy powinno 
odbywać się z ojca na syna. 

Przebieg uroczystości koronacyjnych przekazywany jest przez kronikarzy 
w sposób schematyczny. Wszystko miało dziać się według ustalonego porządku, 
którego przestrzeganiem zajmowały się osoby należące do środowiska dworskie-
go, będące zarazem uczestnikami ceremonii. Zaliczymy do nich duchownych, 
możnych, książęta, członków królewskiej rodziny. W sferze prawnej, podstawą 
zapewnienia ciągłości władzy było posiadanie legalnego następcy (syna lub suk-
cesora wybranego przez osoby do tego wyznaczone). Za pomocą różnego rodzaju 

103 Excerpta e Memoriali historiarum..., s. 665; H. Scheidgen, Die französische Thronfolge 
(987–1500). Der Ausschluß der Frauen und das salische Gesetz, Bonn 1976, s. 127.

104 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V..., t. 1, s. 27.
105 Żona Karola V podążyła bezpośrednio do pałacu, nie biorąc udziału we mszy, Chronique 

des règnes de Jean II et de Charles V..., t. 2, s. 2.
106 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V..., t. 2, s. 4.
107 E. Petit, Entrée du roi Charles VI à Dijon sous Philippe-le-Hardi, fêtes et réjouissances en 

Bourgogne, février 1390, Dijon 1885.
108 A. Gieysztor, „Ornamenta regia” w Polsce XV wieku, w: Sztuka i ideologia XV wieku, red. 

P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 157.
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symboliki zastosowanej w czasie pogrzebu i koronacji dążono do podkreślania 
ciągłości władzy w sferze sakralnej i publicznej. Miała ona oddziaływać na opi-
nię publiczną. Z obawy, że to, co niewidoczne, nie ma znaczącej siły oddziały-
wania, czy wręcz uznawane jest za nieistniejące, konieczne było kształtowanie 
opinii publicznej poprzez manifestowanie tego, co do tej pory było ukryte. 
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StreSzczenie

W późnośredniowiecznej monarchii francuskiej koronacja królewska miała fundamen-
talne znaczenie w procesie powołania nowego króla. W sferze wizualnej można obser-
wować wzmocnienie jej charakteru ceremonialnego, co wynikało z potrzeby jaskrawej 
manifestacji ciągłości władzy królewskiej, potrzebnej w czasie kryzysu dynastycznego 
spowodowanego śmiercią króla. Wzrastało przywiązanie do symboli władzy dynastycz-
nej. Ważne miejsce w ideologii władzy królewskiej miało miejsce, w którym dokony-
wano koronacji nowego króla. W przypadku Francji było to Reims. Przebieg koronacji 
odbywał się według ustalonego schematu. Ceremonia koronacyjna była manifestacją 
wyniesienia dynastii i związanych z tym faktem praw rodowych. W badanym okresie 
nastąpił wzrost znaczenia prawa krwi, które czyniło królewskiego syna prawowitym na-
stępcą. Do pełnej legitymizacji władzy potrzebował on jednak sakry królewskiej, która 
w sferze symbolicznej stwarzała poczucie kontynuacji. 
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the Significance of the royal coronation  
in the late medieVal france

abStract

In the late-Medieval French Monarchy the royal coronation played a significant role in 
the process of appointing a new king. In its visual sphere a certain reinforcement of the 
ceremonial character may be noted, which was result of a need for a strong manifesta-
tion of the continuity of the royal power, indispensable in the times of the dynastic crisis 
caused by the death of the king. The symbols of the dynastic power became stronger. 
In the ideology of the royal power it was important where the coronation took place. 
In the case of France it was Reims. The coronation was organised according to a strict 
pattern. The coronation ceremony was a manifestation of the fact that the dynasty had 
been put on a pedestal and had acquired some new rights. In the period in question the 
role of the blood right became more important, and the royal son was the rightful heir 
to the throne. But to legitimise the power to the fullest he needed the royal anointment, 
which in the symbolic sphere created a sense of continuity.
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Dzieje bajeczne są historiami, wokół których poszczególne grupy je wyznające 
budują swoją tożsamość, do których się odwołują w momentach trudnych, a za-
razem przez swoją nadzwyczajność, oraz to, że dzieją się w zamierzchłej, trudnej 
do sprecyzowania przeszłości, stanowią mity założycielskie dla kształtujących się 
w średniowieczu i okresie nowożytnym państw. Jednym z głównych wątków tego 
fragmentu narracji historii były mity etnogenetyczne – czyli historie o pochodze-
niu grupy założycielskiej lub pierwszych mieszkańców danego terenu, z którymi 
utożsamiać się miała dana społeczność1. Za sprawą wprowadzania coraz to do-
głębniejszej krytyki dostępnych przekazów, zwłaszcza w epoce oświecenia, mity 
te powoli ustępowały ze studiów historycznych, a medium, w którym przeżyły 
swoją drugą młodość, stała się głównie literatura piękna oraz legendy.

Niniejszy szkic ma na celu ukazanie procesu budowy mitu pochodzenia 
pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego, czyli Księstwa Pomorskiego 

1 Na przykładzie Polski por. uwagi J. Banaszkiewicza, Polskie dzieje bajeczne Mistrza 
Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998, s. 5 i n. oraz B. Otwinowskiej, Język – naród – kultura. 
Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Wrocław 1974, s. 130 i n.
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– Pomeranii – które obejmowało swoim zasięgiem terytorium położone wzdłuż 
południowego wybrzeża Bałtyku od Dębogóry (Damgarten) na zachodzie po Lę-
bork na wschodzie. Państwo to, ukształtowane pod władzą rodzimej słowiańskiej 
dynastii Gryfitów na przełomie XI i XII wieku, przetrwało ponad 500 lat – do 
1637 roku, kiedy zmarł Bogusław XIV – ostatni przedstawiciel rodu książęcego, 
a ziemie pomorskie w 1648 roku na mocy pokoju westfalskiego podzielono mię-
dzy Brandenburgię i Szwecję2. Historiografia tego kraju, podobnie jak sąsiedniej 
Meklemburgii, była stosunkowo spóźniona względem dziejopisarstwa dużych 
państw sąsiednich, jak Polska czy Dania, gdzie jej początki sięgają XII wieku. 
Pierwsze utwory historyczne na Pomorzu powstawały w XIV wieku, a ich rene-
sans przypadł na schyłek istnienia księstwa – wiek XVI i początek XVII. W szki-
cu tym chciałbym się skupić na analizie przekazów pochodzących z tego ostatnie-
go okresu, czyli powstałych za panowania Bogusława X Wielkiego (1474–1523) 
i jego potomków, gdyż problem legendy etnogenetycznej Pomorza w średniowie-
cza omówił już wyczerpująco Ryszard Marciniak3. Zaznaczę tu, że poza paro-
ma wzmiankami natury ogólnej4 oraz artykułem Aleksandra Małeckiego5, temat 

2 Na temat nazwy Pomorza i jej zasięgu zob. J.M. Piskorski, Pomorze plemienne. Historia –  
Archeologia – Językoznawstwo, Poznań–Szczecin 2002, s. 18–29; G. Renn, Die Bedeutung des 
Name „Pommern” und die Beziechnung für das heutige Pommern in der Geschichte, Greifswald 
1937; Z. Wielgosz, Charakterystyka geograficzno-historyczna Pomorza Zachodniego, w: Z dzie-
jów wojennych Pomorza Zachodniego. Cedynia 972–Siekierki 1945, red. B. Miśkiewicz, Poznań 
1973, s. 11–42. Spośród ważniejszych młodszych syntez dziejów Pomorza wskażę: Historia Po-
morza, red. G. Labuda, S. Salmonowicz, t. 1–4, Poznań–Toruń 1969–2003; Pomorze Zachod-
nie poprzez wieki, red. J.M. Piskorski, Szczecin 1999; Pommern, hg. W. Buchholz, Berlin 1999; 
K. Inachin, Die Geschichte Pommerns, Rostock 2008.

3 R. Marciniak, Zachodniopomorska legenda etnogenetyczna w średniowieczu, „Materiały 
Zachodniopomorskie”, 19, 1973, s. 511–525; por. też ważne uwagi Ryszarda Walczaka i Micha-
eli Scheibe: R. Walczak, „Protocollum” augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. 
O polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu, Poznań 1991; M. Scheibe, 
Neustammbildung und historisches Bewußtsein im Bereich der nördlichen Germania Slavica als 
mentalitätsgeschichtliches Forschungsproblem, w: Struktur und Wandel im Früh- und Hoch-
mittelalter, hg. Ch. Lübke, Stuttgart 1995, s. 333–340; taż, Formen pommerschen Geschichts-
bewußtseins im 14. Jahrhundert, w: Tausend Jahre Pommersche Geschichte, hrsg. v. R. Schmidt, 
Weimar–Wien 1999, s. 85–124.

4 Zob. np. L. Turek-Kwiatkowska, Obraz przeszłości regionu w świadomości historycznej spo-
łeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku, Szczecin 1986, s. 117–121; G. Labuda, 
Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. I: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, s. 399–401; 
O. Auge, Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter, Ostfildern 2009, s. 327–328.

5 A. Małecki, Mity etnogenetyczne w samoświadomości historycznej na przykładzie historio-
grafii polsko-niemieckiego pogranicza w XVI w., „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 
3, 2011, s. 35–52, odnośnie do Pomorza – s. 43–45.
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wczesnonowożytnych mitów pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza 
nie spotkał się dotychczas z szerszym zainteresowaniem badaczy. 

Zanim przejdę do analizy przekazów wczesnonowożytnych, chciałbym 
przedstawić pomorską legendę etnogenetyczną, która wykształciła się w średnio-
wieczu, gdyż stanowiła bazę dla późniejszych rozważań. Pierwsze wątki o po-
chodzeniu Pomorzan, wskazujące na ich związki z antycznym Rzymem6, zawie-
rały źródła niemieckie, jak kroniki Adama z Bremy, Helmolda, określające jako 
pierwotny lud pomorski Winulów-Wandalów, czy żywoty św. Ottona z Bamber-
gu, które wskazały Juliusza Cezara jako założyciela Julina-Wolina7. Połączenia 
obu tych sięgających antyku wątków – cezariańskiego i wandalskiego – dokonał 
autor pierwszej kroniczki pomorskiej, Augustyn ze Stargardu8. W swoim spisa-
nym w 1347 roku, z okazji sporu biskupstwa kamieńskiego z arcybiskupstwem 
gnieźnieńskim, Protocollum, starał się on udowodnić odwieczną niezależność 
Pomorza i diecezji kamieńskiej od Polski i metropolii w Gnieźnie, a także tra-
dycyjną nienawiść między Pomorzanami i Polakami9. Za przodków Słowian, 
między innymi Polaków i przede wszystkim Pomorzan, uważał słowiańskich 
Wandalów10. Obydwie nacje stanowiły jedność, podzieliły się dopiero po śmier-
ci Wandy. W wyniku tego podziału powstało księstwo Polaków (principatum 
polonorum) oraz królestwo Pomorzan (ducatus pomeranorum), rządzone przez 
współczesnego Aleksandrowi Wielkiemu Attylę. Augustyn wspomniał też, że 

6 Warto tu zwrócić uwagę, że wątki te, zwłaszcza u Adama z Bremy, mogą stanowić inter-
pretatio Romana kultury opisywanych barbarzyńców. Zob. S. Rosik, „Nie ma barbarzyńcy ani 
greka…”. W sprawie narzędzi globalistycznej interpretacji dziejów w myśli wieków średnich na 
przykładzie recepcji nowotestamentowych idei w historiografii XI i XII w., „Kultura – Historia – 
Globalizacja”, 10, 2011, s. 175–181.

7 Zob. R. Marciniak, Zachodniopomorska…, s. 514, a zwłaszcza drobiazgową analizę tychże 
wątków w żywotach św. Ottona z Bambergu – S. Rosik, Conversio gentis Pomeranorum. Studium 
świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010. Zob. też P. Migdalski, Słowiańszczyzna pół-
nocno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski 2016 (w druku).

8 Na temat tego zabytku zob. zwłaszcza R. Walczak, Protocollum…; M. Scheibe, Formen  
pommerschen Geschichtsbewußtseins…, s. 85 i n.; E. Rymar, Dziedzictwo piśmiennicze księstwa 
Gryfitów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru państwa polskiego, „Bibliotekarz Zachodnio-
pomorski”, 41, 2000, nr 4, s. 14–15.

9 R. Walczak, Protocollum…, 168–196; R. Marciniak, Zachodniopomorska legenda…, zwłasz-
cza s. 518.

10 Jak zauważył B. Zientara, Augustyn utożsamił współczesnych mu Pomorzan z dawnymi 
słowiańskimi mieszkańcami, nawet jeśli tymczasem posługiwać się zaczęli innym językiem – 
B. Zientara, Kultura umysłowa i artystyczna, w: Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 1, cz. 2, 
Poznań 1969, s. 247, co dla R. Marciniaka (Zachodniopomorska legenda…, s. 522) stanowiło po-
średnie świadectwo słowiańskiego charakteru tych ziem w połowie XIV w.
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na terenie Pomorza działał Juliusz Cezar, który zbudował tu przeciw Polakom 
twierdze: Wołogoszcz (Wolgast), zwaną Julia Augusta, oraz Julin – na miejscu 
zburzonej Winety. Swoje wywody kronikarz oparł na dostępnych mu źródłach, 
przede wszystkim na Kronice Słowiańskiej Helmolda z Bozowa, zwanej przezeń 
wspólną kroniką Słowian, śląskiej Kronice polskiej oraz żywocie św. Stanisława, 
które przekazały mu wiele szczegółów wprowadzonych do dziejopisarstwa pół-
nocno-niemieckiego i polskiego zwłaszcza przez Adama z Bremy (np. problem 
tożsamości Słowian z Wandalami11, Winitami i Winulami) i Wincentego Kadłub-
ka (np. wątek Grakcha [Gractus] i Wandy)12.

Kronika Augustyna ukształtowała zasadniczy zrąb pomorskiej legendy et-
nogenetycznej dla średniowiecza, która odpowiada znakomicie innym legendom 
ówczesnej Europy13. Późniejsze dzieła, powstałe zarówno poza Pomorzem – na 
przykład meklemburska kronika Ernesta von Kirchberga z około 1378–1379 roku 
– jak i na terenie księstwa, jedynie uzupełniły ten obraz drobnymi szczegółami 
i go utrwaliły14. Pomorski kronikarz z okresu sporu brandenbursko-pomorskiego 
w drugiej połowie XV wieku, Jan Perleberg, autor dziełka Cronica de ducatu 

11 Na temat pośmiertnej historii Wandalów i użycia ich nazwy zob. studia J. Strzelczyka, Wan-
dalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992, s. 310–335; tenże, Ut ab Ipsos indigenis ac-
cepi. W kwestii polskiego informatora Gerwazego z Tilbury, „Przegląd Zachodniopomorski”, 21, 
2006, z. 4, s. 64–69; tenże, Zum Beginn der Überlieferungeiner wandalischen Herkunft der Polen, 
w: Studien zur Archäeologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift 
für Michael Müller-Wille, hrsg. v. A . Wesse, Neumünster 1998, s. 409–417, oraz R. Steinachera, 
Studien zur Vandalischen Geschichte. Die Gleischsetzung der Ethonyme Wenden, Slawen und 
Vandalen vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, Wien 2002 (maszynopis pracy doktorskiej, 
dostępny w internecie: http://pl.scribd.com/doc/61789400/Studien-Zur-Vandalischen-Geschichte-
Diss#scribd, dostęp: 20.11.2015); tenże, Wenden, Slawen, Vandalen. Eine Frühmittelalterliche 
pseudologische Gleichsetzung und ihre Nachwirkungen, w: Die Suche nach Ursprüngen. Von der 
Bedeutung der frühen Mittelalters, hrsg. v. W. Pohl, Wien 2004, s. 329–353, zob. też: tenże, S. Do-
necker, Der König der Schweden, Goten und Vandalen. Königstitulatur und Vandalenrezeption im 
Frühneuzeitlichen Schweden, w: Vergangnenheit und Vergegenwärtigung. Früher Mittelalter und 
europäische Erinnerungskultur, hg. H. Reimitz, B. Zeller, Wien 2009, s. 169–203.

12 Notula satis notabilis de Pomeranorum, Stetinensium, ac Rugie principatu, ed. J.G.L. Kose-
garten, „Baltische Studien” AF, 17, 1858, s. 107–109, 113, 123–125. Por. uwagi R. Walczka, Proto-
collum…, s. 127–128, R. Marciniaka, Zachodniopomorska legenda…, s. 518 i n. oraz M. Scheibe, 
Formen…, s. 95–109.

13 C. Deptuła, Średniowieczne mity genezy Polski, „Znak”, 25, 1973, nr 233–234, s. 1365–1370. 
Zob. też szersze uwagi K. Pomiana, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli 
średniowiecznej, Warszawa 2009, głównie s. 25–45, 79–107, 258–270.

14 Meklemburski dziejopis z drugiej połowy XIV w. Ernest von Kirchberg dodał do listy miast 
założonych na Pomorzu w czasach antycznych też Dymin, któremu dał pierwotną nazwę – Do-
minia Mundi – Meckenburgische Reimchronik der Ernst von Kirchberg, hg. Ch. Cordshagen, 
R. Schmidt, Köln–Weimar–Wien 1997, c. 10, s. 22. R. Marciniak wskazywał, że ukształtowana 
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Stettinensi et Pomeraniae gestorum inter Marchiones Brandenburgenses et duce 
Stettinenses oraz uzupełnień do kroniki Augustyna z około 1469 roku15, w przed-
mowie do tej ostatniej wskazał, że ród książąt pomorskich wraz ze swym ludem 
(cum suo populo) wywodzi się z rodu Nemroda16. 

Prądy humanistyczne dotarły na Pomorze w czasach panowania Bogusława 
X Wielkiego w końcu XV wieku zwłaszcza po jego wyprawie na dwór cesarski 
i do Palestyny, podczas której przemierzył Włochy, co zaowocowało sprowadze-
niem na Pomorze wybitych humanistów17. Książę, któremu w 1478 roku udało się 
po niemal dwustu latach zjednoczyć księstwo, zapoczątkował też szereg reform 
oraz próbował zbudować tożsamość pomorską, między innymi w oparciu o sło-
wiańską przeszłość kraju18. Tym samym wykreowana w połowie XIV wieku le-
genda etnogenetyczna, nie dość, że nie straciła na znaczeniu, to śmiało wkroczyła 
na Pomorzu do epoki nowożytnej. 

Wskażę tu dwa przykłady. Jednym z symptomów pojawiania się prądów re-
nesansowych było wprowadzenie przez księcia nowej heraldyki dla zjednoczone-
go księstwa. Podczas wspomnianej podróży w 1498 roku Bogusław X uzyskał na 
dworze cesarskim nie tylko przywilej bicia złotej monety, który wykorzystał już 
w roku 1499, ale też przywilej imperatorski umożliwiający wprowadzenie zmian 
do herbu19. Jego wynikiem było wprowadzenie w początkach XVI wieku (przed 

przez Augustyna pomorska legenda etnogenetyczna została w całości wkomponowana w skład 
legendy meklemburskiej, zob. R. Marciniak, Zachodniopomorska legenda…, s. 523.

15 R. Walczak, Protocollum…, s. 153; tenże, Odnaleziony autograf – Cronica de ducatu Ste-
teinensi et Pomeranie Jana Parleberga, „Studia Źródłoznawcze”, 19, 1974, s. 117 i n.; E. Rymar, 
Dziedzictwo piśmiennicze…, s. 16. 

16 Notula satis…, s. 104. Na temat tego rodowodu zob. R. Marciniak, Zachodniopomorska le-
genda…, s. 524.

17 Na temat wyprawy zob. podstawową dziś pracę E. Rymara, Wielka podróż wielkiego księ-
cia. Wyprawa Bogusława X pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu 
(1496–1498), Szczecin 2004; na temat tych uczonych: tamże, s. 181, 201–202.

18 Zob. np. H. Böcker, Slawisches in herzoglich-adliger Tradition. Herzog Bogislaw X. von 
Pommern (1454–1523) – Fürst an der Wende oder Wenden-Fürst, w: Slawen und Deutsche 
im Südlichen Ostseeraum vom 11. Bis zum 16. Jahrhundert, hg. M. Müller-Wille, D. Meier, 
H. Unverhau, Neumünster 1995, s. 192; O. Auge, Handlungsspielräume…, s. 327–328.

19 R.-G. Werlich, Ein neunfeldriges pommersches Herzogswappen im Jahre 1518, w: Pommern. 
Geschichte – Kultur – Wissenschaft. 3. Kolloquium zur Pommerschen Geschichte 13.–14. Oktober 
1993, hg. H. Wernicke, R.-G. Werlich, Greifswald 1996, s. 463; R.-G. Werlich, Die Umgestaltung 
der pommerschen Herzogswappen um 1500 und ihre Zusammenstellung in einem neunfeldigen 
Schild, w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego, red. G. Ho-
roszko, Szczecin 2004, s. 220, 225–230; E. Rymar, Wielka podróż…, s. 186; N. Jörn, Der Herkunft 
der Profesorrenschaft der Greifswalder Universität zwischen 1456 und 1815, w: Die Universität 
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1517 r.) nowego dziewięciopolowego herbu księstwa. Koresponduje on z wylanso-
wanym wcześniej słowiańskim wątkiem dziejów Pomorza, gdyż na dwóch polach 
umieszczono herby dwóch ziem pomorskich, występujące zresztą także w ofi-
cjalnej tytulaturze książęcej: Wendów-Słowian (zielono-czerwony gryf na polu 
srebrnym – pole czwarte) i Kaszubów (czarny gryf na złotym polu – pole trzecie). 
Warto tu dodać, że wcześniej herby te oznaczały ziemię dołęską i wołogoską, 
a zmiany te dokonały się pod wpływem roszczeń brandenburskich20. Nowy dzie-
więciopolowy herb z pewnymi zmianami występował w heraldyce pomorskiej do 
końca istnienia księstwa i stał się powszechny już w drugiej ćwierci XVI wieku, 
dzięki czemu znalazł się między innymi na mapie Pomorza Petera Beckera (Ar-
topoeus) w Kosmografii Sebastiana Münstera z 1544 roku21.

Kolejnym, chyba najistotniejszym medium, którego celem było wykreowa-
nie narodu pomorskiego, była historiografia22, ona także nawiązywała do sło-
wiańskiej przeszłości tej ziemi. Zadanie skompilowania nowej historii Pomo-
rza otrzymał w tym czasie mnich z Białoboków pod Trzebiatowem nad Regą, 
Jan Bugenhagen (1485–1558)23. Jego dzieło, nazwane przez niego Pomerania, 

Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums, hrsg. v. D. Alvermann, N. Jörn, J.E. Ole-
sen, Berlin 2007, s. 162.

20 R.-G. Werlich, Das neunfeldrige Wappen Herzog Bogislaws X. von Pommern, w: Land 
am Meer. Pommern im Spiegel seiner Geschichte. Roderich Schmidt zum 70. Geburtstag, hrsg.  
v. W. Buchholz, G. Mangelsdorf, Köln 1995, s. 328; tenże, Ein neunfeldriges pommersches 
Herzogs wappen im Jahre 1518, w: Pommern. Geschichte – Kultur – Wissenschaft. …, s. 460–461, 
464; tenże, Die Umgestaltung der pommerschen Herzogswappen um 1500…, s. 230 i n.; R. Ga-
ziński, G. Horoszko, Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich, Szczecin 
2005, s. 29–33.

21 R.-G. Werlich, Das neunfeldrige Wappen…, s. 328; R.-G. Werlich, Ein neunfeldriges pom-
mersches Herzogswappen…, s. 460–461, 464; R. Gaziński, G. Horoszko, Herby…, s. 33 i n.

22 Por. uwagi M. Webera, Zur Konzeption protonationaler Geschichtsbilder. Pommern und 
Schlesien in geschichtlichen Darstellungen des 16.Jahrhunderts, w: Die Konstruktion der Vergan-
genheit, Geschichtsdenken. Traditionsbildung und Selbstdarstellung in frühneuzeitlichen Ostmit-
teleuropa, hrsg. v. J. Bahlcke, A. Strohmeyer, Berlin 2002 (Zeitschrift für Historische Forschung, 
Beiheft 29), s. 56, 79.

23 Z olbrzymiej literatury zob. R. Schmidt, Die „Pomerania” als Typ territorialer Geschichts-
darstellung und Landesbeschreibung des 16. Und beginnenden 17. Jahrhunderts (Bugenhagen – 
Kantzow – Lubinus), w: Landesbeschreibung Mitteleuropas vom 15. Bis 17 Jh., hrsg. v. H.-B. Har-
der, Köln–Wien 1983, s. 49 i n.; H.-G. Leder, Johannes Bugenhagens Pomerania – Humanistische 
Einflüsse auf die frühe Landesgeschichtsschreibung in Pommern, w: Pommern in der Frühen 
Neuzeit. Literatur und Kultur in Stadt und Region, hrsg. v. W. Kühlmann, H. Langer, Tübingen 
1994, s. 77 i n.; E. Rymar, Dziedzictwo..., s. 16–17; S. Wesołowska, Johannes Bugenhagius, doctor, 
professor, pastor et superitendens, natus Julini in Pomerania, „Przegląd Zachodniopomorski”, 15, 
2000, z. 1, s. 49–62; taż, Postać Johanna Bugenhagena na tle reformacji na Pomorzu, „Zeszyty 
Kulickie”, 2, 2001, s. 169–185; L. Hrabowá, Stopy zapomenutého lidu. Obraz Dijon Polabských 
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ukończone w 1518 roku i utrzymane w duchu średniowiecznym, także nie zmie-
niło optyki względem legendy etnogenetycznej Pomorza. Bugenhagen, nie znając 
najprawdopodobniej wówczas przekazów antycznych, powtórzył wiele elemen-
tów składowych legendy występujących u Augustyna. Tym samym za pierwotny 
lud pomorski uważał więc nadal Słowian, zwanych dawniej Wandalami, potem 
Winitami albo Winulami. Dodawał tu, że dzisiejsi Wendowie zwani są bardziej 
szlachetnie Wandalami lub Słowianami, więc te określenia nie są – co podkre-
ślał – ujmą24. Mimo pewnego krytycyzmu i prób ustawienia chronologicznego 
wydarzeń z zamierzchłej przeszłości potwierdził, że na Pomorzu występują śla-
dy pobytu Juliusza Cezara w postaci nazw miejscowych i tradycji. Wymienił tu 
Wołogoszcz – Julia Augusta oraz Wolin – Julin, także utożsamiony z Winetą, 
która jednak istniała długo po Cezarze, około roku 1000, oraz Tribsees zwany 
Tributum Cesaris. Przypomniał, że w Julinie zachowała się aż do chrztu włócznia 
imperatora oraz jego posąg, czczone przez pogańskich Pomorzan25. Bugenhagen 
dodał tu, że imieniem Cezara „posługujemy się nie dla podkreślania chwały, ale 
starożytności naszego rodu (non ad gloriam, sed ad nostre gentis antiquitatem 
utimur ostendendam)”26. Od tego też czasu – panowania Juliusza Cezara na Po-
morzu – w użyciu był herb z gryfem, od którego pochodzi również popularna 
nazwa dynastii panującej27.

Za twórcę pomorskiej legendy etnogenetycznej, dynastycznej oraz szere-
gu interpretacji, które zagoszczą na długo w historiografii Pomorza, był Tomasz 
Kantzow (ok. 1505–1542). W kolejnych wersjach swego dzieła pt. Pomerania 
zauważalna jest przemiana poglądów autora na temat pierwotnych mieszkań-
ców Pomorza, trwająca – jak zauważył R. Walczak – zaledwie trzy lata. Kan-
tzow, wykształcony na uniwersytecie w Rostoku, gdzie zapoznał się prawdopo-
dobnie z dziełami Alberta Krantza i Nikolausa Maschalka, przed 1538 rokiem 
opracował trzy wersje swojej kroniki – jedną w języku dolnoniemieckim i dwie 

Slovanů v historiografii, České Budějovice 2006, s. 222–225; M. Cieśluk, Genius Pomeranicus 
w „Pomeranii” Johannesa Bugenhagena, w: Tantum possumus, quantum scimus. Księga pamiąt-
kowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. R. Ga-
ziński, A. Makowski, Szczecin 2012, s. 147–169.

24 J. Bugenhagen, Pomerania, hrsg. v. O. Heinemann, Köln–Wien 19862, s. 7–9, 12, 15, 36–37.
25 J. Bugenhagen, Pomerania…, s. 13, 15, 17–20, 24, 26, 68, 85, 100.
26 Tamże, s. 20.
27 Tamże, s. 34. Bałtyk nazwał zaś morzem Swewów lub swewskim, tamże, s. 8.
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w górnoniemieckim28. Podobnie jak autorzy wcześniejsi, napisał w nich, że pierw-
szymi mieszkańcami Pomorza byli Słowianie-Wendowie, a ich ród wywodzi się 
od syna Noego Jafeta, którego potomkiem był Wandalus, władający ziemiami 
między Łabą i Tanais. Wskazywał nawet, że „nie chcemy się wstydzić tego [sło-
wiańskiego] pochodzenia”29. 

W 1538 roku Kantzow immatrykulował się na uniwersytecie w Wittenber-
dze, gdzie dostał się pod wpływ poglądów Filipa Melanchtona. Zetknięcie z tym 
wybitnym humanistą i reformatorem oraz nowo odkrytymi i wydanymi pismami 
antycznymi doprowadziły go do zmiany poglądów na temat pierwszych miesz-
kańców Pomorza. W ostatniej znanej obecnie wersji Pomeranii, którą dopiero 
w latach siedemdziesiątych XX wieku na podstawie zachowanego w Kopenha-
dze rękopisu Jürgen Petersohn przypisał ostatecznie Kantzowowi, a którą po 
wczesnej śmierci kronikarza w 1542 roku zredagował i uzupełnił jego przyjaciel 
Mikołaj von Klempzen30, Kantzow jednoznacznie jako protoplastów Pomorzan 
wskazał Germanów. Pisał, że między rzekami Suebus i Viadus31, według nie-
go Warnawą [Warnow] i Odrą, zamieszkiwali Sidini – Szczecinianie [Stettiner], 
którą to wzmiankę przejął zapewne od Nicolausa Marschalcka32, a na wschód 
od nich, aż po Wisłę – Ruticlii, czyli Rugiowie [Rugier], których stolicą było 

28 J. Strzelczyk, Tomasz Kantzow jako historyk na tle epoki, w: T. Kantzow, Pomerania. Kro-
nika Pomorska z XVI w., tłum. K. Gołda, opr. T. Białecki, E. Rymar, t. 1, Szczecin 2005, s. 11–33; 
E. Rymar, Dziedzictwo..., s. 17–18; R. Schmidt, Die „Pomerania”..., s. 56 i n.; L. Hrabowá, Sto-
py…, s. 225–227. 

29 Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in niederdeutscher Mundart, hrsg. v. G. Gae-
bel, Bd. 1, Stettin 1929, s. 3–6; Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher 
Mundart. Letzte Bearbeitung, Bd. 1, hrsg. v. G. Gaebel, Stettin 1897, s. 3–4; Des Thomas Kantzow 
Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart. Erste Bearbeitung, hrsg. v. G. Gaebel, Stettin 
1989, s. 3 – stąd cytat.

30 J. Petersohn, Die dritte hochdeutsche Fassung von Kantzows Pommerscher Chronik, „Bal-
tische Studien” NF, 59, 1973, s. 27–41; R. Walczak, Thomas Cantzouw Szundensis – restitus. 
Odnalezienie ostatecznej redakcji autorskiej, „Studia Źródłoznawcze”, 21, 1976, s. 153–155; 
R. Schmidt, Die „Pomerania”..., s. 63 i n.; E. Rymar, Dziedzictwo..., s. 17–18; J. Strzelczyk, To-
masz Kantzow…, s. 26–32; L. Hrabowá, Stopy…, s. 226.

31 Nazwa Viadus dla Odry została w XVII w. spersonifikowana w postaci boga rzeki Viadrusa, 
zob. R. Skrycki, Personifikacje Odry w kartografii, w: Cartographia confinium. Zachodnie i pół-
nocne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, red. E. Jaworski, R. Skrycki, Gorzów Wlkp. 
2009, s. 65–72, także dziś wiele instytucji nad Odrą nosi jego imię, np. Europejski Uniwersytet 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 

32 Zob. N. Marschalc Thurus, Commentriolus Annalium Herulorum sive megapolensium, 
w: Monumenta Inedita rerum germanicarum praecipue Cimbricarum et megapolensium,  
ed. E.J. Westphalen, vol. 1, Lipsiae 1739, szpalta 333, 337, 339, gdzie też wskazanie, że nazwa 
Luciców pochodzi od Lutecji, czyli Paryża, Welataben to Normanie – piraci pustoszący Galię.
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wzmiankowane przez Ptolemeusza Rugium, obecnie Darłowo [Rugenwald – Rü-
genwalde]33. Wywodzić się mieli oni od Henetów [Heneti], a później zwani byli 
Swewami. Kantzow jednoznacznie podkreślał, że ludy te, a także Wandalowie, 
wbrew temu, co piszą inni – na przykład Krantz – to nie Słowianie-Wendowie, ale 
Germanie i że posługiwały się mową germańską. Sami Rugiowie zdobyli później 
na Sidinach wyspę Rugię, która od tej pory nosi ich imię, a następnie całe wy-
brzeże pomorskie34. Opisując historie ludów germańskich, które miały związek 
z Pomorzem, Kantzow przekazał też nazwę Bałtyku, który miał nazywać się das 
schwebische Meer, zaś według Ptolemeusza Mare Venetorum, która to nazwa 
pochodzi od Winety (Vineta)35. Później Sidinów i Rugiów, a także mieszkających 
w Wielkopolsce, na Śląsku i w Nowej Marchii Wandalów podbili Goci wędrujący 
ze Skandynawii. Na ziemi pomorskiej, a konkretniej w ziemi rugijskiej, pojawili 
się też Longobardowie, którzy nosili długie brody oraz zbudowali miasto Bart 
[Bardo – Barth], o czym miał pisać Paweł Diakon. Wszystkie mieszkające w Eu-
ropie Środkowej plemiona podbić miał też w czasach antycznych Attylla na czele 
podążających ze wschodu Hunów36. 

Według Kantzowa Słowianie-Wendowie, nazywani przez Tacyta Veneti, 
a Ptolemeusza Venedi, utożsamieni zresztą z Sarmatami, przyszli tu dopiero po 
upadku imperium rzymskiego po śmierci Justyniana, w trakcie wędrówek ludów 
i zawojowaniu Rugiów37. Kronikarz przedstawił również koniec okresu Wendów 
na Pomorzu, który wiązał się z ponowną germanizacją tych ziem w wyniku kolo-
nizacji. Symbolem końca panowania Słowian była śmierć na początku XV wieku 
Gulicy – Gulitzin, ostatniej mieszkanki Rugii, która władała językiem słowiań-
skim. Od tego czasu na Pomorzu miało już nie być w ogóle Wendów z wyjąt-
kiem okolic położonych koło granicy polskiej. Dla Kantzowa okres słowiański 
stanowił zatem jedynie „intermezzo” w germańskich dziejach tej krainy, gdyż jak 

33 Na temat jednej z ostatnich koncepcji identyfikacji Rugium, łączonym z Chojną–Königs-
berg/NM zob. R. Skrycki, Na marginesie nowej interpretacji „Geografii” Ptolemeusza, „Polski 
Przegląd Kartograficzny”, 41, 2009, nr 1, s. 28–33.

34 [T. Kantzow] Pomerania. Eine pommersche Chronik aus dem sechzehnten Jahrhundert, 
hrsg. v. G. Gaebel, Bd. 1, Stettin 1908, s. 1–10, 33.

35 Tamże, s. 6–7, 9.
36 Tamże, s. 12, 16–17, 25. Kantzow przypisał, podobnie jak wcześniejsi dziejopisarze, antycz-

ne pochodzenie Julina-Wolina, ale według niego nie założył go Juliusz Cezar, ale Germanik, który 
nazwał osadę imieniem swego dziada. Znajdujący się tam do czasu chrztu posąg Cezara, Kan-
tzow, prawdopodobnie za Krantzem, uznał za Rolanda – tamże, s. 80–81.

37 Tamże, s. 31 i n., 46, 49–51.



208 Paweł Migdalski

napisał, „od początku, jak dalece tylko wiedza nasza sięga, na ziemi pomorskiej 
Germanie siedzieli (...), aż przez inne ludy zdobyci zostali i podbici, po czym na 
pewien czas obcą mowę i obyczaj musieli przyjąć, lecz się znów uwolnili i po-
nownie Germanami się stali, jako i dzisiaj takoż są Niemcami”38. 

Zbudowany przez Kantzowa obraz przeszłości Pomorza i jego pierwotnych 
mieszkańców na długo wpisał się do pomorskiego dziejopisarstwa. Daniel Cra-
mer (1568–1637), autor historii kościoła pomorskiego, także odmówił Juliuszowi 
Cezarowi miana założyciela Wolina-Julina39, zaś historyk szczeciński Paul Frie-
deborn (1572–1637) wskazał, że Szczecin pierwotnie nazywał się Sedinum, która 
to nazwa pochodziła od Sidinów, Bałtyk zaś Svevicum Mare40. 

Nie wszyscy następcy Kantzowa biernie przepisywali jego wnioski. Niektó-
rzy autorzy starali się uzupełnić jego przekaz nowymi ustaleniami. Jurga Valen-
tin von Winther (1578–1623) w swojej obecnie zaginionej Pomeranographii oraz 
innych pismach wskazywał, że Bałtyk wywodzi swą nazwę od boga Balthusa, 
który jest też przodkiem dynastii i Pomorzan41. Również wielka mapa Pomorza 
Eliharda Lubinusa (1565–1621), ukończona w 1618 roku42, mająca pierwotnie sta-
nowić uzupełnienie Pomeranographii Winthera, w opisie kraju różniła się kil-
koma szczegółami od interpretacji Kantzowa. Lubinus wskazał, że nazwę kraju 
– Pomorze – nadali mu Swewowie. Obaj: i Winther, i Lubinus natomiast przyjęli 
wcześniejszą identyfikację Szczecina z Sedinami43. 

Na wymienionych wyżej epigonów myśli Kantzowa (Cramer, Freiedeborn, 
Winther) wskazywał jako źródło swej wiedzy augsburczyk Filip Heinhofer 

38 Tamże, s. 177–178, 186–191, 316, cytat s. 7–8. Podobny obraz dziejów Pomorza dominował 
w historiografii pomorskiej (niemieckiej) aż do XX w. – por. P. Migdalski, Słowiańszczyzna…

39 D. Cramer, Pommerische Kirchen Chronica, Stettin 1603, Vorrede, s. A IV, s. 53–54; tenże, 
Das Grosse Pommersche Kirchen Chronicon, Alten Stettin 1628, Vorrede, brak paginacji, s. 32.

40 P. Friedeborn, Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern..., Alten Stettin 
1613, s. 2; tenże, Descriptio urbis Stetinensis, topographica, historia, cum icone…, Stetin 1624, 
brak paginacji.

41 Historische Nachricht von des wohlseeligen Herrn Jürge Valentini Winteri Balto Pomera-
nico, w: F. Woken, Beytrag zur pommerschen Historie, Leipzig 1732 , s. 29, zob. też. E. Rymar, 
Dzedzictwo…, s. 21.

42 Na temat tej mapy zob. M. Stelmach, Elihard Lubinus i jego wielka mapa księstwa pomor-
skiego, Szczecin 2001, s. 40–56; Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, red. R. Skrycki, Szcze-
cin 2013.

43 J.V. Winther, Historia episcopatus Caminensis in Pomeraniae ab origine ad Annom  
MDCXVIII, w: Novvm Volvmen Scriptorvm Rervm Germanicarvm, ed. J.P. Ludewig, Francofurti 
& Lipsiae, 1718, szp. 510.
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w swych dziennikach powstałych podczas podróży po Pomorzu w 1617 roku. 
On także odnotował powiązanie Szczecina z Sedinami oraz legendę o założeniu 
Wolina przez Cezara, co może wskazywać, że była ona powszechnie znana na 
początku XVII wieku, mimo że ówcześni historycy jej przeczyli44.

Kolejny wybitny historyk Pomorza, tworzący u samego schyłku istnienia 
księstwa, Jan Micraelius (1597–1658), przyjął teorię Kantzowa o pierwszych an-
tycznych germańskich mieszkańcach tych ziem, jednakże na podstawie źródeł 
antycznych bardzo ją uszczegółowił. Wskazywał, że różni autorzy starożytni wy-
mieniali różne plemion, które tu przebywały. W czasach Cezara siedzieli tu Swe-
wowie; Strabon wymieniał z kolei plemiona Guttonów i Lemobierów, a także „na-
szych prastarych Stettiner – Sidiner”, zwanych też Sibinami; Pomponiusz Mela 
wzmiankował z kolei Teutonów. Pliniusz zanotował, że nad Bałtykiem siedzieli 
Wandale, składający się z czterech ludów: Burgundów, Warinów oraz Carinów 
zamieszkujących Pomorze Przednie i Guttonów na Pomorzu Tylnym, posługują-
cych się też nazwą Wandalów. W czasach Tacyta Pomorze Tylne (przedodrzań-
skie, patrząc od wschodu) zamieszkiwali Rugianie (Rugianer), po których pozo-
stała nazwa Rügenwalde (Darłowo). Posiadali oni swą stolicę w Rugium, które 
jednak sytuował koło Stargardu i Chociwla (Freienwalde). Wyruszyli oni później 
na Rugię, której nadali swą nazwę. W czasach Ptolemeusza spotkać można tu 
było Sidinów i Ruticlier, zaś w Nowej Marchii i na Pomorzu Tylnym Burgun-
dów45. Żyjący tu Wandalowie pod władzą Wismara z rodu Astingerów walczyli 
z Ostrogotami i wywędrowali na Węgry, a dalej do Rzymu. W sojuszu z nimi 
znaleźli się tu też Longobardowie, którzy przybyli ze Skandynawii, a wcześniej 
występowali pod mianem Winulów46. 

Odkrycie i przedstawienie tak wielu ludów germańskich na Pomorzu po-
zwoliło Micraeliusowi na potwierdzenie, że kraj ten był pierwotnie germański, co 
pokreślił kilkukrotnie, i o czym świadczą też nazwy miast, jak Wolgast (Woło-
goszcz), Barth (Bardo), Chollenberg (Kołobrzeg), Damgarten (Dębogóra) i trzech 
ośrodków z gryfem w nazwie (Greifswald – Gryfia, Greifenhagen – Gryfino, 

44 Filipa Heinhofera dziennik podróży zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii 
Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, przekład i opr. K. Gołda, Szczecin 2000, s. 59, 98 (Źródła 
do dziejów Pomorza Zachodniego, IX).

45 J. Micraelii, Sechs Buecher vom Alten Pommernlande, Stetin & Lepizig 1723 (pierwsze wyd. 
Stettin 1639), s. 4–10, 15–20.

46 Tamże, s. 36–37, 50–58, 96, 141.
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Greifenberg – Gryfice)47. Dodał, że jest powszechnie wiadomym, że kiedyś 
mieszkali tu też Słowianie, niewiadome jest natomiast, kto tu był wcześniej, stąd 
jego poszukiwania48.

Micraelius nie pomijał również biblijnego rodowodu Pomorzan. Pisał, że 
Germanie, a wśród nich Pomorzanie, wywodzą się od jednego z potomków Jafeta 
Askenetza, którego potomkami z kolei byli Suevo i Wandal, i od nich poszcze-
gólne ludy brały swoje nazwy 49. Współczesna zaś dynastia Gryfitów pochodziła 
– jego zdaniem – od żyjącego około 600 roku Gota Gryphusa, zwanego też Bal-
thusem, którą to informację przejął zapewne od Winthera50.

Dzieło Micraeliusa wieńczy dorobek historiograficzny Księstwa Pomorskie-
go i stanowi obok Pomeranii Kantzowa jego najwybitniejszy pomnik. Prace te 
zawierają i zarazem poświadczają ewolucję legendy etnogenetycznej Pomorzan, 
stworzonej w XIV wieku przez stargardzkiego mnicha Augustyna. Jak można za-
uważyć, zawarty w nich wandalsko-słowiański wątek początków Pomorza uległ 
w połowie XVI wieku przekształceniu w wątek germański, co było zgodne z du-
chem rozwoju myśli humanistycznej w północnych Niemczech51. Zdecydowanie 
dłużej pozostał przy życiu wątek cezariański, któremu co prawda historycy od 
schyłku XVI wieku odmawiali prawdy, ale nadal o nim wspominali, oraz wą-
tek biblijny, spotykany jeszcze w XVIII wieku.52 Spośród innych wykreowanych 
w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych mitów należy wskazać, że mit 
Winety rozgrzewa serca polskich i niemieckich Pomorzan w zasadzie do dziś53. 

47 Tamże, s. 5, 10, 21, 64, 89.
48 Tamże, s. 1–2.
49 Tamże, s. 24–27.
50 Tamże, s. 134 i n.
51 Zob. np. J. Żak, Słowianie i Germanie w prahistorii polskiej i niemieckiej, w: Stosunki pol-

sko-niemieckie w historiografii, red. J. Krasuski, G. Labuda, A.W. Walczak, cz. 1, Poznań 1974, 
s. 28–30. 

52 Wspominał o pochodzeniu Niemców od Japheta Christian Zickermann, Historische 
Nachricht Von den alten Einwohnern in Pommern, Auch von dero Religion und Bekehrung Inson-
derheit aber von der St. Petri und Pauli Kirche In Alten-Stettin, Stettin 1724, s. 4.

53 Świadczą o tym liczne publikacje o Winecie oraz trwające setki lat, nieraz ostre, spory, 
gdzie osada ta miałaby się znajdować, zob. R. Kiersnowski, Legenda Winety. Studium historyczne, 
Kraków 1950; J.M. Piskorski, Pomorze plemienne…, s. 90–91, przypis 219. Na problem lokalizacji 
Winety możemy też się natknąć zwiedzając Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, gdzie 
ustawiono wagę, przy pomocy której turyści mogą oddać swój głos na różne propozycje lokaliza-
cji tego ośrodka.
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Poszczególne wątki legendy etnogenetycznej Pomorzan trafiły też w ciągu XVI–
XVII wieku do przeszłości wielu szlacheckich rodów54. 

Przy tworzeniu legendy etnogentycznej Pomorza w średniowieczu wykorzy-
stywano wiele różnych źródeł. Na pierwszym miejscu należy wymienić oczywi-
ście Biblię, a także źródła średniowieczne, zwłaszcza kronikę Helmolda, żywoty 
św. Ottona, śląską Kronikę polską. Dopiero w latach czterdziestych XVI wieku, 
za sprawą Kantzowa i jego studiów w Wittenberdze, włączono do użycia autorów 
klasycznych, zwłaszcza Tacyta i jego Germanię odkrytą w 1453 i wydrukowaną 
w 1473 roku55. Obok niego pojawili się też Klaudiusz Ptolemeusz, Pliniusz, Sy-
doniusz Apolinarus, Nicefor i Prokopiusz oraz Jordanes. Z dziejopisów średnio-
wiecznych nadal prym wiedli Helmold, Saxo Gramatyk, Augustyn, żywoty św. 
Ottona, pojawił się też Lamprecht z Hersfeldu; z badaczy współczesnych Albert 
Krantz, Jan Bugenhagen, Konrad Celtis, Nikolaus Marschalck, Filip Melanchton, 
Beatus Ruthanus, a z polskich prawdopodobnie Jan Długosz, Maciej z Miechowa 
czy Marcin Kromer. Nie zapomniano też nadal o Biblii. 

Twórcy pomorskiego mitu wykorzystywali dla uwiarygodnienia swych tez 
przede wszystkim ślady pobytu słynnych postaci oraz ludów z antycznej przeszło-
ści przechowane w nazwach. W ten sposób tłumaczono pochodzenie nazw: Wolin, 
Wołogoszcz (Wolgast), Darłowo (Rügenwalde) czy Szczecin (Stettin) i Rugia (Rü-
gen). Wątki takie, jak założenie Julina (Wolina) przez Juliusza Cezara czy pocho-
dzenie nazw Szczecina i Rugii od plemienia Sidinów i Rugiów, stały się też niemal 
typowymi toposami historiograficznymi dla Pomorza. Takim nieśmiertelnym to-
posem jest też do dziś Wineta, wykreowana przez Helmoda u schyłku XII wieku, 
związana w XIV wieku brzmieniem swej nazwy z Winitami-Wandalami. 

Autorzy w narracji skupiali się przede wszystkim nad poprzednikami 
Pomorzan, choć w pierwszym okresie (do czasu Kantzowa) dużo miejsca po-
świecono Polakom, który mieli stanowić ich odłam, oraz ogólnie Słowianom. 
Później ich miejsce zajęły wyszukiwane skrupulatnie w źródłach antycznych 
ludy germańskie, które (choćby czasowo) przebywały na Pomorzu, a następnie 
z niego wywędrowały. Narracja XVI- i XVII-wiecznych kronikarzy nie kończy 
się jednak w momencie opuszczenia przez dany lud ziemi pomorskiej, ale jest 

54 Np. Joachim Freidrich Schmidt, Genealogia Flemmingiana oder genealogische Ausführung 
der Flemminge in Hinter-Pommern…, Stargard [1703], s. 2 wskazywał, że i Flemingowie, i Borko-
wie, i Wedlowie mają rzymskie korzenie.

55 P.H. Stemmermann, Die Anfang der deutsche Vorgeschichtsforschung, Heidelberg–Quaken-
brück 1934, s. 10, por. uwagi A. Małeckiego, Mity etnogenetyczne …, s. 40–41.
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kontynuowana, zwłaszcza gdy dane plemię docierało do Rzymu, a jego przed-
stawiciele wpisywali się w dzieje powszechne, jak Rugiowie i ich wódz Odoaker. 
Autorzy podkreślali przede wszystkim działalność grupy-plemienia czy ludu, 
zdecydowanie rzadziej zwracali uwagę na jednostki, choć te najwybitniejsze 
i najbardziej powszechnie były akcentowane, jak Juliusz Cezar, Attyla, Odoaker 
czy Balthus. Zdecydowanie więcej imion bohaterów pojawia się wśród plemion 
germańskich, gdy znalazły się bliżej Rzymu, a przez to łatwiej im było trafić za-
równo na łamy kronik antycznych, jak i do historiografii nowożytnej.

Odnośnie do samych tekstów, należy zaznaczyć, że większość z nich była 
tworzona albo z inspiracji, albo w kręgach dworu książęcego (prace Augustyna, 
Perleberga, Bugenhagena, Kantzowa, Winthera, Lubinusa, Heinhofera). Drugą 
grupą, zdecydowanie mniejszą, byli uczeni i kaznodzieje skupieni przy szczeciń-
skim pedagogium (Friedeborn, Cramer, Micraelius), ale i oni pozostawali w sfe-
rze zależności od dworu, wyrażonej między innymi w dedykacjach swych prac 
ostatnim Gryfitom. Dzięki temu można zauważyć, że na Pomorzu mamy do czy-
nienia z dominacją książęcego mecenatu w sferze polityki historycznej. Warto 
tu podkreślić, że nie wszystkie wskazane wyżej prace zostały wydane drukiem 
– dotyczy to wszystkich kronik do Pomeranii Kantzowa włącznie. Jednakże były 
one przepisywane i w wersjach rękopiśmiennych przekazywane oraz wykorzy-
stywane zwłaszcza na dworze książęcym, między innymi jako dowody w spo-
rach politycznych (głównie w XIV i XV w.). Znalazło to swój wyraz w dziełach 
ich następców, którzy hojnie z nich czerpali. Kiedy natomiast prace ukazywały 
się drukiem, ich adresatem był każdy znający język niemiecki lub łacinę.

Kolejną kwestią, którą chciałbym tu poruszyć, jest polityczne znaczenie 
pomorskiej legendy etnogenetycznej. Początki jej wiążą się ze sporem politycz-
nym między arcybiskupstwem gnieźnieńskim a biskupstwem w Kamieniu Po-
morskim. Wtedy właśnie powstała kronika Augustyna zwana Protocollum, która 
miała stanowić jeden z dowodów przeciw argumentom Polaków chcących włą-
czyć biskupstwo pomorskie do metropolii gnieźnieńskiej. Z kolei dzieło Perleber-
ga miało wymowę antybrandenburską, gdyż powstało w okresie wojen o sukce-
sję szczecińską (1464–1493), podobnie jak symbolika i znaczenie nowego herbu 
pomorskiego Bogusława X, mającego na celu ukazanie integralności wszyst-
kich ziem księstwa. Oba te nurty: antypolski i antybrandenburski, widoczne są 
w Pomeranii Bugenhagena56. Pomorska legenda etnogenetyczna tym samym była 

56 Por. m.in. A. Małecki, Mity etnogenetyczne…, s. 43, J. Strzelczyk, Tomasz Kantzow…
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wymierzona przeciw wizji historii propagowanej przez Brandenburczyków i Po-
laków, którzy od czasów Kroniki Wielkopolskiej i jej interpolacji słowiańskiej 
(z końca XIII lub połowy XIV w.) uzurpowali sobie w czasach mitycznych pa-
nowanie nad wszystkimi ziemiami Słowian aż po Wezerę, podkreślali polskie 
– lechickie – słowiańskie pochodzenie władców Pomorza, wywodzących się od 
synów mitycznego Leszka IV, i ich poddanych57.

Kolejne dzieła historiografii pomorskiej nie definiują już tak jawnie wro-
gów Pomorza, co wiąże się ze zmniejszeniem zagrożenia wobec Pomorza w XVI 
wieku, a celem ich autorów było stworzenie krajowi wielkiej, idącej z duchem 
czasu, historii, której nie powstydziłyby się inne narody (podobne życzenie wy-
rażał już Bugenhagen). Ostatnie prace, a szczególnie dzieło Micraeliusa wydane 
w 1640 roku, miało stanowić epitafium księstwa i dynastii, których upadek stał 
się widoczny, gdy na Pomorze wkroczyły obce wojska w czasie wojny trzydzie-
stoletniej. 

Na zakończenie należy podkreślić, że historiografom pomorskim XIV–XVII 
wieku udało się stworzyć, z różnych dostępnych im źródeł: polskich, północno-
niemieckich, duńskich oraz rodzimej słowiańskiej i tej już niemieckiej tradycji, 
spójny obraz dziejów kraju, którego dawna wielkość miała wzmacniać jedność 
i tożsamość pomorską jego mieszkańców oraz sławić wśród obcych prowincjo-
nalne przecież i słabe politycznie oraz gospodarczo księstwo. 
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StreSzczenie

W artykule ukazano rozwój legendy etnogentycznej Księstwa Pomorskiego od czasów 
Bogusława X Wielkiego do schyłku istnienia państwa w połowie XVII wieku. Jej pod-
stawą był XIV-wieczny przekaz stworzony przez stargardzkiego mnicha Augustyna, 
wskazujący, że pierwotnym ludem pomorskim byli Słowianie. W okresie zjednoczenia 
Pomorza w czasach Bogusława X przekaz ten rozbudowano i dostosowano do bieżących 
potrzeb politycznych. Dopiero w połowie XVI wieku Tomasz Kantzow na podstawie 
przekazów antycznych wskazuje, że pierwotnie obszar ten zamieszkiwały różne plemio-
na germańskie, a późniejszy okres słowiański był jedynie epizodyczny. Obraz taki został 
później przez kolejnych historiografów rozbudowany. Na końcu staram się odpowiedzieć 
na pytania dotyczące źródeł legendy pomorskiej, wskazać, jakie wątki i typowe motywy 
miały uwiarygadniać tok rozumowania autorów, w jakim kręgu i środowisku powsta-
wały teksty, do kogo były adresowane oraz ukazać znaczenie polityczne tychże mitów.

how the SlaVic anceStorS of the pomeranianS became germanS.  
the myth on the origin of the inhabitantS of weSt pomerania  
in the 16th century and at the beginning of the 17th century

abStract

The article shows the development of the ethnogenetic legend of the Pomeranian Duchy 
starting from the reign of Bolesław (Bogislaw) X the Great to the mid-17th century. 
The basis of that legend was the 14th-century oral tradition created by Augustyn/Augus-
tine, a Stargard monk, according to which (the tradition) the original Pomeranian people 
had been Slavs. When Pomerania was being united under the reign of Bogusław X that 
oral tradition was extended and adjusted to meet the current political needs. But in the 
16th century Thomas Kantzow analysing some ancient sources came to the conclusion 
that the area in question had been inhabited by Germanic tribes, and the subsequent 
Slavic period was short and insignificant. That picture was later extended by historiog-
raphers. The author of the article also seeks the answers to the questions concerning the 
sources of the Pomeranian legend, the main topics and motives that were supposed to au-
thenticate the legend, who the texts were created by and addressed to, and what political 
meaning those myths had.
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Jedną z najbardziej znaczących zmian wiążących się z  początkiem humanizmu 
było stworzenie i spopularyzowanie nowego modelu edukacyjnego1. Powstał on 
we Włoszech i był propagowany wraz z wędrówkami włoskich humanistów. Po-
pularyzacji tego modelu służyły m.in. traktaty wychowawcze. Pierwsze z nich 
powstawały na przełomie XIV/XV wieku. Jednym z bardziej znanych wczesnych 
traktatów tego rodzaju jest De ingenius moribus et liberalibus studiis adulescen-
tiae, zredagowany ok. 1402–1403 roku przez Piera Paula Vergeriusa2. W kolej-
nych latach powstały następne tego rodzaju utwory, jak np. De studiis et litteris 
L. Bruniego d’Arezzo z ok. 1405 roku, w którym duży nacisk położono na zna-
jomość literatury, fragment De liberorum educatione z 1428 roku z dzieła De re 

1 Praca naukowa opracowana w ramach projektu „Traktat De institutione regii pueri jako przy-
kład humanistycznego modelu wychowawczego na tle kultury dworskiej królestw Europy Środ-
kowej na przełomie XV/XVI wieku” finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013–2016.

2 Drukiem po raz pierwszy wydany w Wenecji w 1472 r. Korzystałem z wydania w: Il pensiero 
pedagogico dello Umanesimo, a c. di E. Garin, Firenze 1958, s. 126–137. Tam też można znaleźć 
inne traktaty tego rodzaju. Zob. też Humanist educational treatises, ed. and transl. by C.W. Kal-
lendorf, Cambridge–Massachusetts–London 2002, passim (traktaty Vergriusa, Bruniego, Picco-
lominiego i Guariniego). 
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uxora, którego autorem był Francesco Barbaro, czy De liberorum educatione et 
claris moribus Maffeo Vegiusa, dzieło spisane w 1443 roku3. Do tej grupy utwo-
rów należą również dwa listy napisane przez Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 
– do księcia Zygmunta austriackiego z 1443 roku oraz do dziesięcioletniego Wła-
dysława, syna Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej w 1450 roku. 

Traktaty te często były kierowane do dynastów i ich dzieci. Stały się one 
w pewnym stopniu kontynuacją utworów określanych jako „principum specula” 
(Fürstenspiegel)4. Tworzone jednak były w zupełnie innej atmosferze intelektu-
alnej i zawierały odmienne zalecenia odnoszące się do sposobów kształtowania 
osób przygotowywanych do sprawowania władzy. Najbardziej znaczącą zmia-
ną był nacisk na nauczanie czytania i pisania oraz na wykształcenie literackie. 
W wieku XV, gdy nie istniał już monopol duchownych na kulturę pisaną5, moż-
na mówić wręcz o eksplozji literatury przy znaczącym wzroście znaczenia wy-
kształcenia świeckich6. 

Dyskusyjne jest, na ile dwory królewskie i książęce ulegały coraz bardziej 
popularnym ideałom kształcenia humanistycznego i na ile odegrały rolę instytu-
cji propagujących nowe wzorce i inspirujących inne środowiska. Według wielu 
badaczy dwory raczej z dystansem przyjmowały tego rodzaju nowinki wycho-
wawcze. Zauważono, że około 1500 roku ideały humanistycznego wychowania 
poddane zostały już dosyć znaczącej modyfikacji, dzięki czemu w większym 
stopniu mogły znaleźć akceptację w środowiskach dworskich dynastów spra-
wujących władzę. Wskazywałoby to jednocześnie na konserwatyzm środowisk 
dworskich w przypadku metod wychowawczych i kształcenia7. 

3 Wymienia je m.in. W.H. Woodward, Vittorino da Feltre and other humanist educators, To-
ronto–Buffalo–London 1996, s. 180. Literatura na temat każdego z tych traktatów jest liczna. 

4 W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Stuttgart 1938, passim.
5 H. Grundmann, Litteratus-illiteratus. Der Wandel einer Bildungsnorm vom Altertum zum 

Mittelater, „Archiv für Kulturgeschichte”, 40, 1958, s. 1–65; G. Deutschländer, Dienen lernen, um 
zu herrschen. Höfische Erziehung im ausgehenden Mittelalter (1450–1550) (Hallische Beiträge 
zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 6), Berlin 2012, s. 19.

6 H. Dickerhof, Vorwort, w: Bildungs- und schulgeschichtliche Studien zu Spätmittelalter, Re-
formation und konfessionellem Zeitalter (Wissensliteratur im Mittelalter, 19), Wiesbaden 1994, 
s. 7; E. Potkowski, Rękopis a druk – przełom w dziejach techniki czy dziejach cywilizacji, w: tenże, 
Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, 
Pułtusk 2006, s. 362–363. 

7 L. Boehm, Konservatismus und Modernität in der Regentenerziehung in deutschen Höfen im 
15. und 16. Jahrhundert, w: Humanismus im Bildungswesen des 15. und 16. Jahrhunderts, hrsg.  
v. W. Reinhard, Weinheim 1984, s. 61–93.
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Interesujący nas w tym miejscu traktat De institutione regii pueri powstał 
pod koniec 1502 lub w początkach 1503 roku. Został spisany w związku ze spo-
dziewanymi narodzinami syna Władysława Jagiellończyka i Anny de Foix. Był-
by to również wnuk polskiej królowej Elżbiety, w imieniu której traktat został na-
pisany, i Kazimierza Jagiellończyka. Autor traktatu pozostaje nieznany. Nie była 
to raczej sama królowa, ale autor mógł pisać na jej zamówienie lub spodziewając 
się nagrody za takie dzieło. Nie należy przy tym wykluczać, że mógł to być ktoś 
spoza krakowskiego środowiska dworskiego. Zdaniem wielu zainteresowanych 
tym traktatem, autorem był jakiś włoski humanista. Nie wykluczałbym, że mógł 
on jakiś czas przebywać na dworze węgierskim lub nawet być mocniej z tym 
dworem związany. W mniejszości są ci badacze, którzy uznali królową Elżbietę 
za autorkę tego utworu8. 

W traktacie autor dał dowody wiedzy na temat zadań, przed jakimi sto-
ją władcy. Wykazał się również znajomością środowisk dworskich i panujących 
w nich stosunków. W utworze zarysowany został model edukacyjny, który mógł 
znaleźć akceptację królowej Elżbiety i jej syna Władysława. Bez wątpienia jest 
to model wykształcenia humanistycznego. Należy podkreślić, że właściwym 
odbiorcą traktatu miał być Władysław II Jagiellończyk – ojciec oczekiwanego 
następcy tronu. Był to władca dobrze wykształcony, hołdujący humanizmowi. 
Z jego inicjatywy powstało wiele wspaniałych zabytków późnogotyckich, jak 
chociażby słynna sala Władysławowska na Hradczanach czy kaplica św. Wacła-
wa w katedrze św. Wita w Pradze, która jest również świadectwem jego religij-
ności9. 

Zwróćmy uwagę na te fragmenty traktatu, które mogły służyć budowaniu 
autorytetu władcy zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w całym królestwie. 

8 Poglądy te relacjonowano już parokrotnie wraz ze wskazaniem na całkiem sporą literatu-
rę przedmiotu; ostatnio P. Oliński, Zeugnis der persönlichen Anschauung oder humanistischen 
Vorbild der Erziehung? Anmerkungen zum Traktat „De institutione regii pueri” aus der Wende 
des 15. zum 16. Jahrhundert, w: Neuere Editionen der sogennanten „Ego-Dokumente” und an-
dere Projekte in den Editionswissenschaften (Editionswissenschaftliches Kolloquium 2013), hrsg.  
v. H. Flachenecker, J. Tandecki unter Mitarbeit von K. Kopiński, Toruń 2015, s. 155–166;  
P. Oliński, Das Traktat „De institutione regii pueri”: Forschungsstand und weitere Perspektiven, 
„Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums Polnischer Akademie der Wissenschaften”, 5, 2014,  
s. 167–183.

9 Zauważmy jednak, że jako władca był on oceniany często niezbyt pochlebnie już przez so-
bie współczesnych; K. Baczkowski, Władysław II Jagiellończyk król Czech i Węgier w opinii 
współczesnych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 
Prace Historyczne”, 109, 1987, z. 12, s. 119–129; ponowne wydanie w: K. Baczkowski, Polska i jej 
sąsiedzi za Jagiellonów, Kraków 2012, s. 295–303.
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Pojęcie „autorytet”, jak wiadomo, należy do podstawowych kategorii życia spo-
łecznego10. Używane jest zarówno w układzie międzyosobowym, jak i w od-
niesieniu do zbiorowisk społecznych (autorytet władzy, autorytet państwa) i do 
sacrum (autorytet absolutny Boga). Autorytet królewski rozciągał się między au-
torytetem godności będącej utożsamieniem królestwa a autorytetem indywidual-
nym, wynikającym z osobistych walorów władcy. Dla dobrego sprawowania wła-
dzy królewskiej autorytet króla był niezbędny. W okresie średniowiecza władza 
królewska budowała swój autorytet na wielu podstawach – sakralnej, prawnej, 
gospodarczej11. Nie bez znaczenia były, co oczywiste, osobiste walory władców. 
U schyłku średniowiecza i w początkach czasów nowożytnych, zgodnie z du-
chem humanizmu, rosło znaczenie cech osobowych, nigdy jednak nie zanikło 
znaczenie autorytetu władcy jako uosobienia królestwa i autorytetu władzy. 

Budując autorytet w królestwie korzystano z zachowań publicznych, ge-
stów. W oczywisty sposób podstawowe znaczenie miały oficjalne decyzje, suk-
cesy w polityce wewnętrznej i zagranicznej, wygrane bitwy i kampanie wojenne, 
przejmowanie nowych terytoriów. Również sytuacja rodzinna władcy demon-
strowana publicznie, np. małżeństwo z godną osobą, narodziny synów, sprzyjała 
rosnącemu autorytetowi króla. Budowanie autorytetu w najbliższym otoczeniu, 
w środowisku dworskim, w większym stopniu musiało opierać się na osobistych 
walorach władcy i – mówiąc współczesnym językiem – na umiejętności zarzą-
dzania tym środowiskiem. W traktacie De regii pueri nie ma mowy o ogólnych 
podstawach autorytetu królewskiego. Jest on z racji charakteru tego pisma roz-
ważany w kategoriach indywidualistycznych i w perspektywie jak najlepszego 
wychowania królewicza. Właściwe kształtowanie charakteru przyszłego króla, 
przekazanie mu odpowiednich umiejętności w wieku młodzieńczym miało za-
sadnicze znaczenie dla sposobu sprawowania przez niego władzy. 

Traktat De institutione regii pueri zawiera praktyczne porady, które mają 
charakter porad prywatnych przeznaczonych dla rodziców dziecka, w pierw-
szym rzędzie dla jego ojca. W niektórych fragmentach traktatu zwracają jednak 
uwagę fragmenty, które wskazują na to, że szukano sposobów na kształtowanie 

10 Niezliczone definicje tego pojęcia, zwłaszcza w kontekście władzy, zob. J. Węgrzecki, 
Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa 2011, s. 191 i n.

11 M.in. E. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, 
red. J. Strzelczyk, Warszawa 2007, passim; G. Agamben, The Kingdom and the glory. For a The-
ological Genealogy of Economy and Government (Homo Sacer II, 2), Stanford 2011, zwłaszcza 
s. 68–106.
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oficjalnej propagandy, mającej budować autorytet władcy na bazie jego pożąda-
nych zachowań, gestów, sposobu bycia. Na tych fragmentach się skupimy. 

Autorytetowi przyszłego władcy służyła już sama świetność domu, do któ-
rego młodzieniec należał12. W treści traktatu królowa Elżbieta wielokrotnie po-
wołuje się na swoich synów i męża. Sama mówiła o sobie, że jest „córką, a oprócz 
tego i wnuczką, i siostrą, i małżonką najlepszych i najznakomitszych królów, 
i matką trzech królów i wielkiego księcia, i najczcigodniejszego kardynała, [któ-
ra] wreszcie urodziła, wychowała i wykształciła sześciu synów i tyleż córek”13. 
Miało to dowodzić wyjątkowej pozycji Elżbiety. Można dodać, że w przypadku 
dynastii Jagiellonów w okresie sprawowania władzy w monarchii polsko-litew-
skiej nigdy wcześniej ani później nie urodziło się w jednej generacji tylu synów. 

Nie mówi się natomiast w tym traktacie nic o pochodzeniu Kazimierza Ja-
giellończyka, co może wynikać po prostu z tego, że traktat pisany był w imieniu 
królowej Elżbiety. Prawdopodobnie jednak pochodzenie Kazimierza Jagielloń-
czyka, którego ojciec, Władysław Jagiełło, urodził się jeszcze jako poganin, nie 
wydawało się odpowiednio atrakcyjne dla ukazania znaczenia przodków przy-
szłego królewicza. Tym bardziej pozwalało to skoncentrować się na osobie Elż-
biety i jej przodkach. Była ona córką Albrechta Habsburga i Elżbiety Luksemburg 
i wnuczką cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Symptomatyczne jest, że na po-
czątku traktatu znalazł się herb złożony z herbów Luksemburgów i Habsburgów, 
zaś lewa strona tarczy herbowej to herb Navarra-Foix, a więc przodków Anny de 
Foix de Candale, żony Władysława Jagiellończyka, a matki mającego się naro-
dzić następcy tronu. Anna była córką Gastona II, jej matka pochodziła z dynastii 
aragońsko-nawarskiej14. Zbudowano więc „herb małżeński”, który pokazywał 
wyśmienite pochodzenie obu małżonków. Małżeństwo to było w dużym stopniu 
efektem działań króla Francji Ludwika XII, który myślał nie tylko o zbudowaniu 

12 De institutione regii pueri, w: H.R. von Zeissberg, Kleinere Geschichtsquellen Polens im 
Mittelalter, Wien 1877, s. 99–100 (dalej: De institutione regii pueri); tłumaczenie traktatu Edwina 
Jędrkiewicza: O wychowaniu królewicza, w: Wybór pism pedagogicznych Polski doby odrodze-
nia, opr. J. Skoczek, Wrocław 1956, s. 4 (dalej: O wychowaniu królewicza). Wydanie H.R. von Ze-
issberga ogranicza się do oddania tekstu przy zaopatrzeniu tej edycji źródła bardzo ograniczony-
mi wyjaśnieniami. Obecnie przygotowywana jest nowa edycja źródła w ramach projektu „Traktat 
De institutione regii pueri jako przykład humanistycznego modelu wychowawczego na tle kultury 
dworskiej królestw Europy Środkowej na przełomie XV/XVI wieku – badania źródłoznawcze 
i edycja” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Humanistycznego” finansowanego 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr 12H 12 0341 81). 

13 De institutione regii pueri, s. 99–100; O wychowaniu królewicza, s. 6.
14 U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów w Polsce…, s. 890. 
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ligi antytureckiej, ale również o sojuszu z Jagiellonami przeciwko Habsburgom. 
Uwzględniwszy fakt, że herb był istotnym elementem wizualnej prezentacji rodu 
czy dynastii, stanowił on wyraźne wskazanie na pozycję przyszłego władcy ma-
jącą uzasadnienie w jego pochodzeniu. Po części można to również traktować 
jako zaznaczenie roli Elżbiety i jej pozycję jako osoby, która wiąże poprzednie 
wybitne europejskie dynastie Habsburgów i Luksemburgów z pokoleniem jej sy-
nów i wnuków. Z perspektywy Elżbiety i programu wyartykułowanego w herbie 
na początku traktatu, jej wnuk był wyśmienitym kandydatem do przejęcia wła-
dzy na Węgrzech i w Czechach – już jej syn Władysław Jagiellończyk jako wnuk 
Albrechta Habsburga i Elżbiety Luksemburg miał pełnię praw do władzy w tych 
krajach. A trzeba pamiętać o tym, że objęcie w nich władzy przez Władysława 
nie było proste. Takie pochodzenie oczekiwanego potomka budowało więc jego 
autorytet. Wymowne jest, że w przypadku tej ikonograficznej propagandy nie 
posługiwano się herbami Jagiellonów. Być może zresztą wpisywało się to w bie-
żącą walkę polityczną na Węgrzech, w której habsburskie i luksemburskie korze-
nie były bardziej odpowiednie. 

Narodzinom syna Władysława II przypisywano wielkie znaczenie z per-
spektywy polityki dynastycznej Jagiellonów. Wydaje się, że szczególnie ważne 
było to dla Elżbiety. Do tego momentu nie doczekała się ona bowiem jeszcze 
wnuka z żadnego z jej synów. Syn Władysława byłby więc pierwszym, a tym 
samym stałby się centralną osobą z perspektywy przyszłej polityki dla całej 
dynastii jagiellońskiej, a zwłaszcza dla kontynuacji władzy Jagiellonów w Cze-
chach i na Węgrzech. Już we wstępie traktatu De institutione regii puerii pa-
dły słowa, że ma on „dla wszystkich nas być jakby obietnicą nieśmiertelności”15. 
W innym fragmencie o mającym narodzić się chłopcu pisano, że „dzięki sławie 
swych przodków, jak i dzięki własnym zaletom i niezwykłej dobroci i łaskawości 
charakteru stanie się godnym dwóch najpotężniejszych królestw”16. W jeszcze 
innym miejscu tego traktatu podkreślono, że przyszły władca miał „rozszerzać 
granice Czech i Węgier”17. Widziano go zatem w sposób jednoznaczny jako na-
stępcę dwóch królestw – Czech i Węgier. 

Jak już sugerowano wyżej, traktat De institutione regii pueri nie próbuje 
budować sakralnego obrazu władzy królewskiej. Nie ma również bezpośrednich 

15 De institutione regii pueri, s. 99; O wychowaniu królewicza, s. 4. 
16 De institutione regii pueri, s. 100; O wychowaniu królewicza, s. 7.
17 De institutione regii pueri, s. 110; O wychowaniu królewicza, s. 26. 
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prób prawnego uzasadnienia władzy królewskiej. Skupia się raczej na kształ-
towaniu osobistych walorów przyszłego króla, na jego bezpośrednich relacjach 
z otoczeniem, konkretnych sposobach zachowania i ich praktycznym wymiarem. 
Oczywiście nie oznacza to, że nie pojawiają się kwestie ogólniejsze, np. doty-
czące religijności. Uwagi te mają jednak charakter zmierzający do konkretnych 
porad. Zgodnie z humanistycznym sposobem postrzegania rzeczywistości rów-
nież sprawowanie władzy było oceniane przez pryzmat konkretnych kompeten-
cji władcy. Mimo oczywistego znaczenia pochodzenia, podkreślanego również 
w tym traktacie, uważano, że zasadnicze znaczenie mają cnoty władcy18, gdyż to 
one decydują o jego autorytecie. Kształtowanie cnót zależało zaś od wychowania. 
Znaczna część przekazywanych w tym traktacie zasad znajdowała swoje oparcie 
w literaturze starożytnej. 

I. Elementy religijne wychowania
W traktacie podkreślano konieczność kształtowania w przyszłym władcy religij-
ności. Religijność miała być przy tym prezentowana publicznie. Młody chłopiec 
przed śniadaniem powinien wysłuchiwać mszy odprawianej przez kapłana, „aby 
jawne było dla wszystkich, że już jako dziecko jest w religii gorliwy”19. Publiczne 
okazywanie religijności stawało się elementem propagandowym, jak stwierdzo-
no w traktacie – zjednywało „dla władców serca ludów”20. Uzasadnienie potrze-
by kształtowania religijności skupia się na tym właśnie praktycznym wymiarze 
związanym z pozyskiwaniem przychylności poddanych. Podkreślono jednak 
również inny aspekt. Posługując się przykładem zmarłego syna Elżbiety – Ka-
zimierza – podkreślono, że religijność wpływa na pamięć potomnych o osobach 
cechujących się świętością21. Dodajmy, że to z kolei wzmacnia autorytet całego 
rodu. Religijność nie jest jednak tylko elementem kształtowania odpowiednich 
relacji z poddanymi. Wskazano również na znaczenie religijności w wychowaniu 
przyszłego władcy. Strach przed Bogiem hamuje bowiem złe zachowanie22.

18 De institutione regii pueri, s. 99–100; O wychowaniu królewicza, s. 4, 7.
19 De institutione regii pueri, s. 103; O wychowaniu królewicza, s. 12. 
20 De institutione regii pueri, s. 103; O wychowaniu królewicza, s. 12.
21 De institutione regii pueri, s. 103; O wychowaniu królewicza, s. 13.
22 De institutione regii pueri, s. 103; O wychowaniu królewicza, s. 12. Szerzej o religijności 

uprawianej w rodzinie Jagiellonów w tym czasie, również przy wykorzystaniu tego traktatu, zob. 
U. Borkowska, Pobożność rodziny Kazimierza Jagiellończyka, „Analecta Cracoviensia”, XVI, 
1984, s. 23–41; taż, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV 
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II. Kolejną cechą pozwalającą budować autorytet władcy w swoim otoczeniu jest 
krasomówstwo (eloquentia). Wymowa ma wyróżniać władcę spośród otoczenia, 
pozwala wpływać na nie, służy pozyskiwaniu ludzi. Ludzie powinni mieć wraże-
nie, że „chłopiec otrzymał jakby jakiś znakomity dar od nieśmiertelnego Boga”23. 
Powinien nabyć umiejętność „uczonej wymowy”. W traktacie określono ją, za 
starożytnymi pisarzami, jako „sercowładną”24, taką, dzięki której mówca potrafi 
narzucić swoje zdanie słuchającym. Odpowiednią elokwencję określa się rów-
nież przewodniczką dobrego rozumowania. O autorytecie władzy decyduje więc 
przewaga intelektualna25. Z drugiej jednak strony majestatowi władzy bardziej 
służy małomówność aniżeli nadmierne mówienie. Król powinien więcej słuchać 
niż mówić26.

III. Wykształcenie nie wydaje się w świetle tego traktatu ważnym elementem 
budowania autorytetu przyszłego władcy, co nie znaczy, że je lekceważono. Jak 
napisano w imieniu Elżbiety, „bardziej drogi będzie dla ludów i narodów, jeśli 
będzie zacny, niż jeśli będzie posiadał wiedzę”. Nie negowano potrzeby znajomo-
ści literatury, lecz nie miała ona zbyt dużego znaczenia dla umiejętności sprawo-
wania władzy. Dodawała jednak „szlachetnego poloru”27. W innym fragmencie 
podkreślono większe znaczenie znajomości sztuki wojennej aniżeli literatury28. 
Zalecano natomiast gromadzenie wokół królewicza ludzi mądrych i dobrze wy-
kształconych. Przy tej okazji parokrotnie powoływano się na przykład Kallima-
cha, z którego obecności na dworze cieszył się król Kazimierz Jagiellończyk, 

i początek XVI wieku), Lublin 1999, s. 57–96, 183–275; taż, Dynastia Jagiellonów w Polsce, War-
szawa 2011, s. 390  i n.; T. Lalik, Kaplica królewska i publiczne praktyki religijne rodziny Kazi-
mierza Jagiellończyka, „Kwartalnik Historyczny”, 88, 1981, s. 391–415; K. Górski, Pielgrzymki 
Kazimierza Jagiellończyka na Jasną Górę, w: M. Biskup, K. Górski, Kazimierz Jagiellończyk, 
Warszawa 1987, s. 308–315. 

23 De institutione regii pueri, s. 105; O wychowaniu królewicza, s. 17–18. 
24 Według tłumaczenia E. Jędrkiewicza; w traktacie użyty został przymiotnik „flexanima”, co 

można również tłumaczyć jako „wzruszającą”.
25 O władzy intelektualnej, której środkiem jest słowo, zob. S. Kasznica, Władza (odbitka 

z „Analecta. Studia i materiały do dziejów nauki” 1, 1996), Warszawa 1996, s. 26–28.
26 De institutione regii pueri, s. 131; O wychowaniu królewicza, s. 65.
27 De institutione regii pueri, s. 108; O wychowaniu królewicza, s. 21. Szerzej o edukacji 

Jagiellonów zob. U. Borkowska, Edukacja Jagiellonów, „Roczniki Historyczne”, LXXI, 2005, 
s. 99–119; taż, Dynastia Jagiellonów w Polsce…, s. 364–389.

28 De institutione regii pueri, s. 110; O wychowaniu królewicza, s. 26.
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a później Jan Olbracht. Dalej podano podobne przykłady wywiedzione ze staro-
żytnych traktatów29. 

IV. W traktacie wskazywano na konieczność kształtowania odpowiednich cech 
charakteru, które mają wpływ na autorytet monarchy. Najważniejsze z nich to 
męstwo i sprawiedliwość (iustitia)30, przystępność dla poddanych ( facilitas)31, po-
zbywanie się pustej ambicji (ambitio)32, prawdomówność (veritas)33, stałość (con-
stantia)34, wierność ( fides)35 i szczodrobliwość (liberalitas)36. Zwracano również 
uwagę, zgodnie z duchem humanizmu, na piękno ciała: „Imponująca i niezwykła 
powierzchowność zwiększa urok władcy”37.

Korzystanie z powyższych porad miało prowadzić do budowania królew-
skiego majestatu. 

V. Królewski majestat
Ostatnie partie traktatu zostały poświęcone królewskiemu majestatowi (regia 
maiestas), który jest bliski pojęciu autorytetu władcy. Podstawą postępowania 
zgodnie z majestatem (dostojeństwem) królewskim ma być pamięć o tym, że 
jest się potomkiem potężnego władcy oraz świadomość, że będzie się panować 
nad wieloma ludami. Majestat wymaga stateczności i powagi, które budzą po-
dziw i życzliwość38. Nie należy okazywać emocji – gniewu i nadmiernej radości, 
a przy wysłuchiwaniu poglądów innych wymagać podania przyczyn i racji39. Nie 
należy również przyznawać zbyt szybko słuszności wygłaszającym swoje opinie. 

29 De institutione regii pueri, s. 107, 128 i inne; O wychowaniu królewicza, s. 20, 60 i inne. 
O kształceniu w domu Jagiellonów zob. m.in. J. Krukowski, Jan Długosz jako wychowawca synów 
Kazimierza Jagiellończyka, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 23, 1980, s. 3–35; U. Borkowska, 
Edukacja Jagiellonów…, s. 99–115; taż, Dynastia Jagiellonów w Polsce…, s. 364–389.

30 De institutione regii pueri, s. 104, 112–113; O wychowaniu królewicza, s. 14, 28–29.
31 De institutione regii pueri, s. 118–119; O wychowaniu królewicza, s. 41.
32 De institutione regii pueri, s. 118–119; O wychowaniu królewicza, s. 40–41.
33 De institutione regii pueri, s. 119; O wychowaniu królewicza, s. 43.
34 De institutione regii pueri, s. 119–120; O wychowaniu królewicza, s. 43–44.
35 De institutione regii pueri, s. 119; O wychowaniu królewicza, s. 41–42.
36 De institutione regii pueri, s. 127–128; O wychowaniu królewicza, s. 58, 60–61.
37 De institutione regii pueri, s. 115–116; O wychowaniu królewicza, s. 35.
38 De institutione regii pueri, s. 130–131; O wychowaniu królewicza, s. 64.
39 De institutione regii pueri, s. 131–132; O wychowaniu królewicza, s. 65–67. 
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Wyrażając pochwałę, należy to czynić powściągliwie, tak aby nie wyrażać podzi-
wu, a tym samym nie dowodzić własnej niewiedzy. Chód nie powinien być zbyt 
szybki, chłopiec powinien raczej kroczyć niż chodzić40. Należy również powścią-
gliwie ruszać oczami. 

Podsumowanie

Używając klasyfikacji zaproponowanej przez Maxa Webera można by stwier-
dzić, że zawarty w De regii pueri model autorytetu był autorytetem tradycyjnym. 
Nawiązywał do tradycji i konwencji. Jest więc mowa o prawnej legitymizacji 
władzy wynikającej z odpowiedniego urodzenia oraz są pewne, chociaż skrom-
ne, ślady szukania sakralizacji władzy dla wzmocnienia jej autorytetu, w na-
szym wypadku opartej na indywidualnej, ale publicznie prezentowanej religij-
ności. Niewątpliwie jednak zasadniczy nacisk został położony na odpowiednie 
wychowanie. Przykłady polecanych zachowań wywodzone z traktatów starożyt-
nych, w których wymieniano najwybitniejszych władców, służyły m.in. wpisaniu 
przyszłego króla w krąg najwybitniejszych władców, których autorytet opierał 
się również na stosowaniu właściwych norm postępowania. Wszystko to miało 
służyć odpowiedniemu wychowaniu dobrego władcy, który – dzięki nabytym 
cechom – miał być dobrze odbierany przez poddanych, a co za tym idzie – być 
dobrym królem. Można by uznać, że w gruncie rzeczy celem było uzyskanie wła-
dzy afektywnej, w ramach której zakłada się, że poddany dobrowolnie poddaje 
się władcy uznając go za dobrego, za takiego, który pozwala się miłować i który 
spełnia określone oczekiwania poddanych41. 

Nie należy zapominać, że traktat De institutione regii pueri przeznaczony 
był do użytku osobistego, na potrzeby ojca, a poglądy autora na temat  autorytetu 
króla i władzy ujawniały się w nim niejako tylko przy okazji, na marginesie kon-
kretnych porad. Ale może dzięki temu można je uznać za szczególnie wymowne 
i dobrze oddające poglądy ówczesnych ludzi na praktyczny wymiar autorytetu 
władcy.

Traktat jest dziełem, które (w pewnych fragmentach) nie mówi o tym, jak 
być dobrym władcą, lecz jak skutecznie sprawować władzę. Skuteczność ta jest 
w dużym stopniu definiowana przez umiejętność opanowania najbliższego oto-
czenia dworskiego, ludzi stykających się bezpośrednio z władcą, a dalej – przez 

40 De institutione regii pueri, s. 134; O wychowaniu królewicza, s. 70.
41 O pojęciu władzy afektywnej zob. S. Kasznica, Władza…, s. 23–24, 40.
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umiejętność zdobywania szacunku i popularności u wszystkich poddanych42. 
Dalsza ewolucja tego rodzaju dzieł przyniosła zarówno Institutio principis chri-
stiani Erazma z Rotterdamu, jak i Księcia Nicola Machiaveliego. 
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StreSzczenie

W artykule omówiono poglądy anonimowego autora traktatu De institutione regii pueri 
na zagadnienie kształtowania autorytetu monarchy. Dzieło to powstało pod koniec 1502 
roku, a  spisano je w związku ze spodziewanymi narodzinami syna Władysława Jagiel-
lończyka i Anny de Foix. Traktat nawiązywał do powstałego we Włoszech, u początków 
epoki humanizmu, modelu edukacyjnego. Porady w nim zawarte miały prowadzić do 
budowania majestatu królewskiego. Zaprezentowany w tym dziele model można uznać 
za tradycyjny. Władca dzięki cechom nabytym w trakcie wychowania – zgodnie z tym 
modelem – miał uzyskać pozytywny odbiór u poddanych.
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the authority of the king  
in the treatiSe De institutione regii pueri

abStract

The article is an analysis of the views expressed by an anonymous author of the treatise 
De institutione regii pueri concerning the authority of the monarch. The treatise was 
written at the end of 1502 on the occasion of the expected birth of Władysław Jagiel-
lończyk and Anna de Foix’s son. The treatise made references to the educational model 
created at the beginning of the Humanism period in Italy. Suggestions included in the 
treatise were supposed to build up the majesty of the ruler. The presented model may 
be considered to be traditional. The ruler – in that model – thanks to the characteristics 
acquired in the process of education was supposed to gain a positive reception on part of 
his subjects.  
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Wprowadzenie

Pamięć o świętych miała przez wieki przede wszystkim charakter patronalny. 
Chrześcijanie szukali u nich opieki, pośrednictwa, wstawiennictwa itd.1 Pragnie-
nie „posiadania” czy potrzeba odwołania do świętego patrona, osiągnęło swoje 
apogeum w średniowieczu. Zjawisko to dotyczyło zarówno miejsc, pojedynczych 
osób, jak i grup społecznych2. Pomimo różnych tendencji na przestrzeni wieków, 
kult świętych przetrwał do dnia dzisiejszego. Tematem niniejszego artykułu jest 
ukazanie, na wybranych przykładach, przejawów kultu św. Marcina na ziemiach 
polskich – jednego z najbardziej popularnych świętych w Kościele, zwanego cza-
sami trzynastym Apostołem3. 

1 J.B. Lehner, Patron, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8, Freiburg 1986, kol. 187 i n.; 
A. Angenendt, Patron, w: Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, Stuttgart 1999, kol. 1806–1808; A. Rut-
kowski, Patron, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 59–60.

2 A. Vauchez, Święty, w: Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, Warszawa–Gdańsk 1996, 
s. 424.

3 G. Karolewicz, Kult św. Marcina w Polsce do schyłku XVI w., „Studia Theologica 
Varsaviensia”, 8, 1970, nr 1, s. 421–445.

DOI: 10.18276/pz.2016.1-11
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W liturgii

Możemy założyć, że najstarsze przejawy kultu interesującego nas świętego po-
jawiły się na omawianym obszarze dzięki liturgii. Mamy tu na myśli przede 
wszystkim obecność św. Marcina w kalendarzu liturgicznym4. Święty Marcin 
jest pierwszym niemęczennikiem odnotowanym przez kalendarz liturgiczny: 
główne obchody liturgiczne spotkamy powszechnie w kalendarzach, i to zarów-
no diecezjalnych, jak i zakonnych, dnia 11 listopada, czyli w dniu jego pogrzebu, 
który miał miejsce 11 listopada 397 roku. W niektórych kalendarzach pod datą 
4 lipca spotykamy także obchody przeniesienia relikwii (translatio) świętego5. 
Data ta może być również związana z konsekracją św. Marcina na biskupa oraz 
poświęceniem bazyliki wzniesionej na grobie świętego6. 

Możemy przyjąć, że kult św. Marcina pojawił się na ziemiach polskich wraz 
z pierwszymi misjonarzami, czyli w czasach wprowadzania chrześcijaństwa. 
Ze względów oczywistych trudno operować precyzyjnymi datami, ale możemy 
przyjąć, że św. Marcina wspominano w liturgii od momentu przyjęcia chrztu 
przez księcia Mieszka i jego dwór, czyli od 966 roku. Pewną informację o obcho-
dach liturgicznych św. Marcina na terenie Polski spotykamy w Żywocie Pięciu 
Braci Męczenników – mianowicie, iż w święto św. Marcina, w nocy z 10 na 11 li-
stopada 1003 roku, eremici zostali zamordowani7. W literaturze przyjmuje się, 
że początki kultu św. Marcina na ziemiach polskich można wiązać z obecnością 
i działalnością benedyktynów8.

Świadectwem obchodów liturgicznych św. Marcina na ziemiach polskich są 
najstarsze zachowane kalendarze liturgiczne, które znamy zarówno dla diecezji, 
jak i dla zakonów. W nich to pod datą 11 listopada spotykamy główne obchody 

4 Zob. W. Zaleski, Rok Kościelny, t. 1, Warszawa 1989, s. 7–14; B. Nadolski, Liturgika, t. 2, 
Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 18 i n.; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 605; H. Wą-
sowicz, Kalendarz chrześcijański, w: Czas i kalendarz, red. Z.J. Kijas, Kraków 2001, s. 117–158; 
W. Rozynkowski, Chrześcijański porządek czasu. Wybrane aspekty z okresu średniowiecza, 
w: Zegary i zegarmistrzostwo w Polsce, red. K. Kluczwajd, Toruń 2005, s. 12–18; H. Wąsowicz, 
Chronologia średniowieczna, Lublin 2013, s. 626.

5 Zob. H. Wąsowicz, Kalendarz liturgiczny Krakowa do połowy 16. wieku. Studium chronolo-
giczno-typologiczne, Lublin 1995, s. 395.

6 M. Daniluk, Marcin z Tours, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 1233.
7 Święty Brunon z Kwerfurtu, Żywot Pięciu Braci Męczenników, tłum. E. Szwarcenberg-Czer-

ny, wstęp J. Spież, R. Witkowski, Kraków 2002, s. 76; G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 423.
8 G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 423.
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liturgiczne świętego biskupa, natomiast pod datą 18 listopada – oktawę tego  
święta9.

Na koniec dodajmy, że obecność św. Marcina w kalendarzu liturgicznym 
sprawiła, że był on systematycznie przypominany, tak więc przez wieki to wła-
śnie liturgia była jednym z podstawowych nośników pamięci o nim. 

Patron świątyń

Jak wspomniano, o świętych myślano przede wszystkim jako o patronach. Jed-
nym z elementów tego zjawiska stał się ich patronat nad obiektami sakralnymi10. 
Zauważmy, że patronat świętych nie ogniskował się tylko na świątyni (budynku), 
ale także na wspólnocie, która się w niej gromadziła – patron świątyni był rów-
nież patronem wspólnoty parafialnej, a szerzej, świętym orędownikiem wszyst-
kich, którzy przebywali w miejscu oddanym mu pod opiekę.

O tym, że obecność świętego patrona (czasami patronów) była niezwykle 
ważna dla obiektu sakralnego oraz gromadzącej się w nim wspólnoty, świadczy 
najlepiej fakt, że zarówno kościoły, kompleksy szpitalne, jak i wspólnoty para-
fialne, właśnie od niego otrzymywały swoje nazwy. Mówimy przecież potocznie 
np. o kościele św. Jana czy o szpitalu św. Jerzego. W stosunku do parafii uży-
wamy natomiast określeń: parafia św. Antoniego czy parafia św. Jakuba. Taką 
samą rzeczywistość możemy odnieść w stosunku do skali obecności patronatu 
św. Marcina nad obiektami sakralnymi.

Brakuje wyczerpujących badań nad popularnością patronatu św. Marcina 
nad świątyniami w Polsce. Początki tego zjawiska możemy oczywiście śledzić 
już w średniowieczu. Być może jednym z pierwszych kościołów, który otrzymał 
wezwanie św. Marcina, była świątynia w Krakowie datowana na XI–XII wiek11.

Według ogólnych, szacunkowych danych, przyjmuje się, że u schyłku śre-
dniowiecza św. Marcin patronował w Polsce w sumie około 220 kościołom12. 
Stanisław Litak, odtwarzając strukturę administracyjną kościoła w Polsce około 

9 H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 2, Abt. 1, Han-
nover 1892, s. 55, 94; Bd. 2, Abt. 2, Hannover–Leipzig 1898, s. 3, 7, 17, 23 i inne; Chronologia 
polska, red. B. Włodarski, Warszawa 2007, s. 140, 154, 168, 174, 183, 189, 193, 200; G. Karolewicz, 
Kult św. Marcina…, s. 423–429.

10 Zob. A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych 
w Polsce, Warszawa 1999, s. 49–58.

11 J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 49. 
12 G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 431–432; M. Daniluk, Marcin z Tours…, kol. 1233.
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1772 roku, podał w zestawieniu końcowym, że św. Marcin patronował aż 182 ko-
ściołom parafialnym. W tym czasie ogólna liczba parafii wynosiła 4705. Aby 
dopełnić obraz popularności tegoż wezwania, należy dodać jeszcze do przywoła-
nej liczby 71 kościołów filialnych i kaplic publicznych, 16 kościołów zakonnych, 
w tym tylko 2 kościoły zakonne żeńskie, które nosiły w tym czasie wezwanie 
biskupa13. W sumie daje to pokaźną liczbę 269 świątyń, które w drugiej poło-
wie XVIII wieku nosiły to właśnie wezwanie. Patrząc na zestawienie wszyst-
kich wezwań kościołów parafialnych widzimy, że św. Marcin ustępował w gro-
nie świętych Pańskich tylko bardzo popularnym świętym: św. Mikołajowi (414), 
św. Janowi Chrzcicielowi (309), św. Stanisławowi (260), św. Katarzynie (197), 
św. Piotrowi (213) oraz św. Pawłowi (206)14.

Wydaje się, że niewielkie zmiany w patronacie św. Marcina przyniosły 
wieki XIX i XX. W zestawieniu, które uczyniła dla 1914 roku Grażyna Karole-
wicz, sytuacja przedstawiała się następująco: na liczbę 6755 różnych kościołów 
185 nosiło wezwanie św. Marcina15. Wezwanie to było dziewiąte w kolejności 
najbardziej popularnych wezwań. Ustępowało tylko patrociniom: Wniebowzięcia 
Matki Bożej (472), Trójcy Przenajświętszej (423), św. Mikołaja (332), św. Jana 
Chrzciciela (302), św. Michała Archanioła (297), św. św. Piotra i Pawła (242), 
Narodzenia Matki Bożej (227) oraz św. Stanisława (215)16. 

Współcześnie dane o popularności tego wezwania możemy przedstawić dla 
końca 2005 roku17. Na dzień 31 XII 2005 roku w Polsce istniały 10 162 parafie, 
z których 176 jako patrona lub współpatrona posiadały św. Marcina. Obecnie 
tylko jeden kościół katedralny w Polsce posiada jako patrona, a dokładnie współ-
patrona, św. Marcina. Dotyczy to świątyni z XV wieku w Bydgoszczy, w której 
interesujący nas święty występuje obok św. Mikołaja. Dodajmy jeszcze, że diece-
zja bydgoska powstała w 2004 roku.

Św. Marcina od średniowiecza obierano także jako patrona obiektów szpital-
nych (przytułków). Dodajmy jednak, że nie było to częste zjawisko. Najczęściej 

13 S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, 
Lublin 1996, s. 42, 137, 143, 148, 554, 570, 581, 586. 

14 Tamże, s. 137.
15 G. Karolewicz, Z badań nad wezwaniami kościołów, „Roczniki Humanistyczne”, 22, 1974, 

z. 2, s. 230.
16 Tamże, s. 230.
17 Wykaz parafii w Polsce 2006, t. 1–2, Warszawa 2006.
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miejscom tym patronowali Duch Święty oraz św. Jerzy18. Średniowieczne szpi-
tale, którym patronował święty z Tours, spotykamy np. w Krakowie19 i Cheł-
mnie20. W XVI wieku biskup warmiński Marcin Kromer ufundował dwa szpitale 
pod patronatem św. Marcina: w Bisztynku oraz w Biskupcu. Genezy wezwań 
tych obiektów należy poszukiwać w osobie fundatora, któremu patronował tenże 
święty21. Dlaczego św. Marcin był wybierany na patrona obiektów szpitalnych? 
Z jednej strony decydowały o tym na pewno osobiste przesłanki fundatorów tych 
miejsc. Z drugiej inspirowała także postać samego biskupa z Tours. Przypomnij-
my, że zarówno w tekstach, jak i w ikonografii poświęconych biskupowi podkre-
śla się bardzo wyraźnie jego współczucie dla ubogich i chorych. Od początku jest 
on zaliczany do grona najpopularniejszych świętych miłosiernych22.

Podsumowując obecność św. Marcina jako patrona świątyń, szczególnie 
parafialnych, należy przyjąć, że jego patronat pojawił się intensywnie przede 
wszystkim w średniowieczu. To w tym okresie wybierano go najczęściej na pa-
trona obiektów sakralnych. Nie oznacza to oczywiście, że w kolejnych wiekach, 
w pojedynczych przypadkach, nie spotykamy nowych fundacji mu poświęco-
nych. Bardzo rzadko staje się on patronem nowych świątyń w czasach współcze-
snych. Możemy się jednak odwołać do przypadku parafii wojskowej w Krośnie 
Odrzańskim, gdzie to parafia św. Marcina została erygowana w 1993 roku23. Wi-
dać tu jednocześnie ewidentny związek św. Marcina z wojskiem (wcześniej przez 
wieki z rycerstwem).

Wydaje się, że patronat św. Marcina nad obiektami odegrał ogromną rolę 
w promocji kultu świętego w Polsce. Jak już zauważono, jego patronat obejmował 
nie tylko mury, ale także osoby, które gromadziły się w obiektach mu poświę-
conych. Każdy więc, kto przekraczał próg świątyni oddanej pod patronat św. 
Marcinowi, wchodził w przestrzeń jego oddziaływania. Z kolei wychodząc z niej, 

18 Zob. W. Rozynkowski, Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diece-
zjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego, Malbork 2006, s. 151–154.

19 M. Spórna, Wezwania kościołów i kaplic szpitalnych w diecezji krakowskiej do 1539 r., „Na-
sza Przeszłość”, 98, 2002, s. 561.

20 W. Rozynkowski, Omnes Sancti…, s. 151.
21 Tamże, s. 155.
22 Zob. J. Jagla, Boska medycyna i niebiescy uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka. 

Ikonografia „Patronów od Chorób” i „Świętych Miłujących Żebraków” w sztuce polskiej XIV–
XVII w., Warszawa 2004, s. 216–237. 

23 Wykaz parafii w Polsce 2006, t. 1, Warszawa 2006, s. 429.
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niósł świętego z Tours do środowiska, w którym żył, czyli przede wszystkim do 
najbliższej rodziny. 

Patron ulic

Patronat świętych wychodził poza mury świątyń24. Ilustrują to chociażby nazwy 
ulic, które spotykamy w sąsiedztwie kościołów, odwołujące się często do patro-
natu świętych, w tym także do biskupa z Tours. Przywołajmy kilka przykładów. 
W pobliżu świątyni pod wezwaniem św. Marcina w Wodzisławiu w diecezji 
kieleckiej znajduje się ul. Św. Marcina25. Świątynia parafialna, której patronuje 
św. Marcin w miejscowości Jawor w diecezji legnickiej położona jest również 
przy ul. Św. Marcina26. Podobne zjawisko spotykamy także w miejscowościach 
parafialnych: Swarzędz (diecezja poznańska)27 oraz Jawiszowice (diecezja biel-
sko-żywiecka)28.

Patron bractw

Św. Marcin swoim patronatem obejmował nie tylko obiekty sakralne i ulice, ale 
także grupy społeczne. Przykładem takiego patronatu marcinowego było po-
wstawanie bractw, które jego właśnie obierały na swojego świętego orędownika. 
W wykazie parafii w Polsce istniejących w końcu 2005 roku uczyniono także 
zestawienie różnych organizacji katolickich, w tym bractw. Jak się okazuje, tylko 
w jednym przypadku (na przeszło 10 tys. parafii) odnotowano funkcjonowanie 
Bractwa św. Marcina – spotykamy je w parafii św. Marcina w Bukowcu niedale-
ko Grodziska Wielkopolskiego w diecezji poznańskiej29. W ciągu wieków bractw 
takich mogło być znacznie więcej. Brakuje jednak szczegółowych badań. Wydaje 

24 Zob. K. Gwizdak, Wpływ kultu świętych na nazewnictwo ulic i placów w średniowiecznej 
aglomeracji Krakowa, w: Kult świętych w Polsce średniowiecznej, Kraków 2003, s. 43–51.

25 Wykaz parafii w Polsce 2006, t. 1, Warszawa 2006, s. 256.
26 Tamże, s. 313.
27 Tamże, t. 2, s. 494.
28 Tamże, t. 1, s. 44.
29 Tamże, t. 2, s. 474. W zestawieniu tabelarycznym podano błędnie, że bractwo spotykamy 

w dwóch parafiach; zob. tamże, t. 1, s. 21.
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się jednak, że św. Marcin nie należał do grona często obieranych świętych w śro-
dowisku brackim30. 

Przeglądając strony internetowe, w Polsce możemy obecnie znaleźć brac-
twa, którym patronuje nasz święty, np. Bractwo Konne Św. Marcina w Stryko-
wie czy Bydgoskie Bractwo Rycerskie św. Marcina. Obydwa bractwa powstały 
w ostatnich latach, co wskazuje na żywotność kultu oraz pamięci o świętym. 
Trzeba jednocześnie zauważyć, że w porównaniu z bractwami, które istniały 
przez wieki przy parafiach, te wymienione wyżej posiadają wyraźnie świecki 
charakter. Jest to na pewno nowy znak czasu w historii pamięci o św. Marcinie.

Patron ludzi (imiona)

Patronat św. Marcina możemy rozpatrywać także w kontekście popularności 
nadawanych imion. Chrześcijaństwo przez wieki było jednym z głównych źródeł 
imion, dzięki niemu i one, i sam moment ich nadawania (sakrament chrztu św.) 
zyskiwały wyższą rangę. Pod względem pochodzenia były to głównie imiona 
przejęte z Pisma św. oraz imiona świętych męczenników i wyznawców, przede 
wszystkim z okresu pierwszych wieków chrześcijaństwa. Skarbiec imion chrze-
ścijańskich znacznie wzbogacał się w kolejnych wiekach31.

Wydaje się, że możemy założyć, że jednym z najbardziej popularnych imion 
męskich w średniowieczu było imię Marcin. Niestety, brakuje na ten temat szcze-
gółowych badań32. Kiedy jednak przeglądamy średniowieczne źródła, to stosun-
kowo często natrafiamy na to właśnie imię. Możemy się odnieść do dwóch szcze-
gółowych przykładów. W świetle przeprowadzonych badań pośród najbardziej 
popularnych imion świętych w gronie rycerstwa w czasach panowania Bolesława 
Wstydliwego (1243–1279), spotykamy właśnie imię Marcin33. 

Przywołajmy także badania, które uczynił Krzysztof Mikulski dla Starego 
Miasta Torunia (w średniowieczu miasto znajdowało się w granicach państwa 
zakonu krzyżackiego). Historyk sporządził je na podstawie zachowanych spisów 

30 Historyk Jerzy Flaga, badacz bractw w okresie nowożytnym, pośród popularnych świętych 
w środowisku brackim nie wymienia św. Marcina: J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej 
w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004, s. 104–117.

31 Zob. W. Rozynkowski, Omnes Sancti…, s. 241 i n.
32 Przykłady zob. G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 438–439.
33 A. Becker, Imiona świętych wśród rycerzy w czasach panowania Bolesława Wstydliwego, 

w: Kult świętych w Polsce średniowiecznej, Kraków 2003, s. 39, 41.
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podatkowych z lat 1394 i 145534. Spis z 1394 roku wymienia 1250 imion męskich, 
natomiast z 1455 roku nieznacznie więcej – 1265. Spotykamy w nich odpowied-
nio 86 i 71 rodzajów imion. Najbardziej popularne imiona męskie w Starym Mie-
ście Toruniu na podstawie wskazanego źródła z 1394 roku to: Johann (284), Nico-
laus (227), Peter (153), Heinrich (63), Matthias (38), Herman (35), Jacob (35) oraz 
Martin (32). W świetle spisu z 1455 roku wyglądało to następująco: Johann (239), 
Nicolaus (190), Peter (95), Matthias (75) oraz Martin (59)35. Jak widać, popular-
ność imienia Marcin w średniowiecznym Toruniu była bezsprzeczna. Zauważmy 
również, że w średniowiecznym kompleksie toruńskim brakuje świątyni, która 
posiadałaby jako patrona świętego z Tours, tak więc to nie oddziaływanie świę-
tego patrona obiektu sakralnego miało wpływ na wybór takiego właśnie imienia. 
Wydaje się, że decydowała o tym przede wszystkim powszechna popularność 
tegoż świętego w średniowieczu.

Nazwy miejscowości (toponimia)

Jednym z przejawów obecności chrześcijaństwa na danym terenie było pojawia-
nie się nazw zaczerpniętych z terminologii kościelnej36. Szczególnie ważna dla 
nas jest relacja między szeroko pojętym kultem świętych w Kościele a nazwami 
miejscowości lub ich części, co spotykamy w odniesieniu do miast. W Słowniku 
Geograficznym pod hasłem Święci czytamy między innymi: „Chrześcijański kult 
świętych wprowadził do nazewnictwa dziesiątki tysięcy nazw świętych na kuli 
ziemskiej. (...) Wielkie upodobanie do nazw świętych mają ludy romańskie. (...) 
W nazewnictwie żadnego kraju Europy nie przejawia się wpływ chrześcijaństwa 
tak bardzo jak we Francji. Tutaj według pobieżnego szacunku do 30 tysięcy osie-
dli ma nazwy od świętych”37. 

34 K. Mikulski, Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów 
modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), Toruń 2004, s. 260–264.

35 Tamże, s. 261, 263.
36 Zob. J. Dubois, J.L. Lemaitre, Sources et méthodes de l’hagiographie médiévale, Paris 1993, 

s. 192. Tam podano także inne przykłady podziału nazw oraz zestawiono szczegółową literaturę 
na ten temat. Na gruncie polskim trzeba wymienić przede wszystkim prace W. Taszyckiego, Das 
christliche Element in den polnischen Ortsnamen, „Collectanea Theologica”, 18, 1937, s. 452–476.

37 J. Staszewski, Słownik Geograficzny: pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych, War-
szawa 1959, s. 289–291. Zob. także: H. Leclercq, Lieu, noms, w: Dictionnaire d’archéologie 
chrètienne et de liturgie, t. 9, Paris 1930, kol. 656–683.
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Poszukując na obszarze Polski nazw zaczerpniętych od imienia Marcin, 
odwołamy się do zestawień uczynionych w Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, publikacji składającej się z kilkunastu 
tomów, wydanej pod koniec XIX wieku. Spotykamy tam ponad 60 miejscowo-
ści, których nazwy nawiązują do imienia Marcin, np.: Marcinek, Marciniszki, 
Marcinkańce, Marcinki, Marcinkowice, Marcinkowo (tych jest najwięcej), Mar-
cinów, Marcinowce itd.38 

Trudno jednoznacznie udowodnić, że wszystkie wymienione wyżej nazwy 
miejscowości pochodzą bezpośrednio od kultu św. Marcina. Z badań Grażyny 
Karolewicz wynika, że tylko w dwóch przypadkach spotykamy w tych miejsco-
wościach świątynie pod wezwaniem św. Marcina39. Możemy jednak przyjąć, że 
tak częsta obecność odwołania do imienia Marcin w nazwach miejscowości to 
jeden z przejawów popularności kultu biskupa z Tours na ziemiach polskich.

Pielgrzymki

Kolejnych śladów obecności św. Marcina należy poszukiwać w ruchu pielgrzym-
kowym. Pielgrzymki towarzyszyły chrześcijaństwu od jego początków i były 
mocno związane z kultem świętych. Pielgrzymowanie nabrało w chrześcijań-
stwie szczególnego znaczenia – cały Kościół określony został mianem pielgrzy-
mującego40. 

W dziejach Kościoła ruch pielgrzymkowy jest bardzo trwałą cechą życia re-
ligijnego, pomimo zmieniających się przez wieki trendów pobożnościowych. Jed-
nocześnie mamy tu do czynienia ze zjawiskiem bardzo dynamicznym, szczegól-
nie w średniowieczu41. Pośród wielu różnych miejsc, które przyciągały wiernych 

38 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa 
1885, s. 105–109; G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 439–440.

39 G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 439.
40 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t. 3: Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań 

1992, s. 257–263; A. Witkowska, „Peregrinatio religiosa“ w średniowiecznej Europie, w: Peregri-
nationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 
1995, s. 9–16.

41 Zob. A. Witkowska, Przemiany w ruchu pielgrzymkowym i praktyce odpustów w kościele 
zachodnim w XIV–XV w., „Znak”, 23, 1971, nr 205–206, s. 892–900; J. Chélini, Dzieje religijności 
w Europie zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996; J. Chélini, H. Branthomme, Drogi Boże. 
Historia pielgrzymek chrześcijańskich, Warszawa 1996; D. Webb, Pilgrims and Pilgrimage in the 
Medieval West, London 2001; N. Ohler, Życie pielgrzymów w średniowieczu. Między modlitwą 
a przygodą, Kraków 2000.
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z całej Europy, było także Tours. Czy pielgrzymowali do tego miejsca także 
mieszkańcy ziem polskich? Prawdopodobnie tak, chociaż nie znamy skali tego 
zjawiska, wydaje się jednak, że było ono raczej niewielkie. Wiemy, że u grobu 
św. Marcina był późniejszy misjonarz Prus i patron Polski, św. Wojciech. Autor 
żywota napisze, że św. Wojciech udał się do Tours „szukając pomocy u świętego 
starca Marcina”42.

Wydaje się, że na obszarze Polski nie wykształcił się żaden znaczniejszy 
ośrodek kultu św. Marcina, tzn. brakuje nam jego sanktuariów.

św. Marcin w sztuce

Biskup z Tours należał do grona najbardziej popularnych świętych wyobrażanych 
w sztuce chrześcijańskiej. Przedstawiany jest jako młody mężczyzna w zbroi le-
gionisty lub rycerza, najczęściej na koniu; pojawia się także w bogatym stroju 
świeckim oraz jako biskup w szatach pontyfikalnych, sporadycznie z gęsią u stóp; 
czasami przedstawiany jest jako mnich. Bardzo często w jego towarzystwie spo-
tykamy także nędzarza, z którym dzieli się swoim odzieniem43.

Zabytków sztuki poświęconych św. Marcinowi możemy poszukiwać w wie-
lu miejscach, między innymi w świątyniach czy kaplicach, którym patronował 
biskup z Tours. Najstarsze, które znamy, pochodzą z XIV i XV wieku44. Jest to 
chociażby przedstawienie św. Marcina na koniu dzielącego się płaszczem z że-
brakiem, ukazane na fresku z okresu po 1370 roku, w kaplicy św. Jakuba w ko-
ściele cysterskim w Lądzie. Z XIV wieku pochodzi także przedstawienie św. 
Marcina na malowidle ściennym w towarzystwie dwóch żebraków, znajdujące się 
w kościele pod wezwaniem św. św. Kosmy i Damiana w Okoninie koło Grudzią-
dza. Inne przestawienie św. Marcina spotykamy w stallach pochodzących z XVII 
wieku z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie45.

Św. Marcina z gęsią spotykamy na obrazie (rozmiary 140/120 cm) z koń-
ca XIX wieku, który znajduje się w ołtarzu głównym w kościele św. Marcina 
w Grążawach, miejscowości położonej niedaleko Brodnicy w diecezji toruńskiej. 

42 Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha Żywot Pierwszy, przekł. B. Kürbis, w: W kręgu żywo-
tów świętego Wojciecha, red. J.A. Spież, Kraków 1997, s. 69; G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, 
s. 422.

43 M. Pastwa, Marcin z Tours, IV. Ikonografia, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, 
kol. 1235.

44 G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 429–431.
45 M. Pastwa, Marcin z Tours…, kol. 1236.
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Wydaje się, że jest to jedno z nielicznych przedstawień ukazujących biskupa w to-
warzystwie gęsi.

Dzwony

Te szczególne przedmioty, związane nierozłącznie z obiektami sakralnymi, stały 
się także wyrazem oddania czci świętym. Wyjątkowo sakralną funkcję dzwonu 
możemy dostrzec już w samym sposobie jego włączenia do przestrzeni sacrum. 
Od średniowiecza był to specjalny obrzęd podobny do chrztu dziecka czy kon-
sekracji świątyni46. Każdy większy dzwon otrzymywał imię, które podkreślało 
jego wyjątkowość pośród przedmiotów towarzyszących człowiekowi47. 

Możemy założyć, że dzwony noszące imię św. Marcin znajdowały się w wie-
lu świątyniach, którym patronował tenże święty. Oczywiście dzwony nawiązują-
ce do osoby świętego mogły być obecne także i w innych obiektach sakralnych. 
Ponieważ przez wieki były łatwym łupem wojennym, a przy tym bardzo często 
ulegały uszkodzeniom, to tych najstarszych noszących odwołanie do biskupa 
z Tours zachowało się do naszych czasów niewiele. Dla przykładu nie zachował 
się dzwon o imieniu Marcin, przeznaczony prawdopodobnie dla którejś ze świą-
tyń Gdańska, odlany w 1529 roku w Brugii48. Z kolei podczas II wojny światowej 
zrabowany został dzwon z 1925 roku poświęcony św. Marcinowi z kościoła para-
fialnego w Boleszynie w diecezji chełmińskiej49.

Legendy hagiograficzne, kazania

Opowieści o św. Marcinie odnotowują zabytki hagiograficzne w całej Europie. 
Jedną z nich spotykamy w Złotej legendzie Jakuba de Voragine, czyli w jed-
nym z najbardziej popularnych zbiorów legend hagiograficznych Europy doby 
średniowiecza50. Na ziemie polskie Złota Legenda została przyniesiona przez 

46 S. Benz, Glockenweihe, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 4, Freiburg 1986, kol. 966; 
J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994, s. 75 i n.

47 Por. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 2000.
48 K.M. Kowalski, Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach. Studium z epigrafiki 

kampanologicznej, Gdańsk 2006, s. 203–204. 
49 Tamże, s. 204.
50 Jakub de Voragine, Złota legenda, tłum. J. Pleziowa, wstęp i przypisy M. Plezia, Warszawa 

1983, s. 489–500.
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dominikanów pod koniec XIII wieku51. Echa jej obecności spotykamy w kaza-
niach. W zachowanych średniowiecznych zabytkach kaznodziejskich z obszarów 
Polski jej wpływy znajdujemy chociażby w zbiorze kazań autorstwa dominikani-
na Peregryna z Opola (1260/1270 – po 1333 roku). Pośród jego kazań o świętych 
nie zabrakło oczywiście tekstu na dzień św. Marcina wyznawcy52. Odniesienie do 
św. Marcina spotykamy także w zabytkach z XV wieku, np. w Kazaniach Gnieź-
nieńskich oraz w Rozmyślaniach Przemyskich53.

Termin składania danin

Od początku XIII wieku możemy śledzić na ziemiach polskich zjawisko przy-
jęcia wspomnienia św. Marcina, czyli dzień 11 listopada, jako dzień składania 
danin. Nie mamy wątpliwości, że jest to także jeden z przejawów rozwiniętego 
kultu świętego. W miastach pobierano wtedy czynsze z pól, ogrodów, stodół, 
jatek i innych kramów. Wskazanie tego terminu płatności związane było między 
innymi z oddziaływaniem prawa niemieckiego54. Odwołajmy się bezpośrednio do 
zapisów, które spotykamy w przywileju chełmińskim z 1233 roku: „Wyznaczony 
zaś czynsz powinni dawać każdego roku w dzień św. Marcina, bądź też w ciągu 
piętnastu dni od tego dnia”55. Nie może nas także dziwić, że data obchodów li-
turgicznych św. Marcina związana była również z organizowaniem jarmarków56.

Zakończenie

Przywołane miejsca kultu to swoisty kwestionariusz badawczy, który możemy 
zastosować w badaniach nad św. Marcinem na ziemiach, które znajdowały się 
historycznie, bądź też znajdują się obecnie, w granicach Polski. Na pewno nie 
jest on wyczerpujący. W jego świetle widzimy jednak wyraźnie, że św. Marcin 
należał do grona najbardziej popularnych świętych. Warto zauważyć, że kult tego 

51 Tamże, s. 47.
52 Peregryn z Opola, Kazania „de tempore” i „de sanctis”, red. J. Wolny, Kraków–Opole 2001, 

s. 595–599.
53 G. Karolewicz, Kult św. Marcina…, s. 436–437.
54 Zob.: G. Myśliwski, Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII 

do poł. XVI wieku), Warszawa 1999, s. 210; A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium 
z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa-Pułtusk 2003, s. 175 i n.

55 Przywilej chełmiński 1233 i 1251, wyd. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1986, s. 44.
56 A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach, s. 184, 328, 335, 340, 342, 343, 346, 347, 352, 353.
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świętego należał także do najstarszych w Polsce, rozwijał się szczególnie dyna-
micznie w okresie średniowiecza, od XIII do XV wieku. W kolejnych wiekach 
był przede wszystkim podtrzymywany. Dostrzegalną cechą pamięci o św. Marci-
nie jest również jego związek zarówno z liturgią, jak i z gospodarką.
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StreSzczenie

Celem artykułu jest ukazanie wybranych przejawów kultu i pamięci na ziemiach pol-
skich o jednym z najbardziej popularnych świętych w Kościele, zwanym nieraz trzyna-
stym Apostołem, mianowicie o św. Marcinie. Ukazano to z perspektywy jego obecności 
w liturgii, patronacie nad świątyniami, patronacie ulic, patronacie bractw, popularności 
imienia Marcin, nazwach miejscowości, pielgrzymkach, obecności świętego w sztuce, 
związkach z dzwonami, w legendach hagiograficznych i kazaniach oraz związkiem jego 
osoby z cyklem gospodarczym, a dokładnie z terminem składania danin.

Przywołane miejsca kultu oraz pamięci to swoisty kwestionariusz badawczy, który 
możemy zastosować w badaniach nad św. Marcinem na ziemiach polskich. Na pewno nie 
jest on wyczerpujący. W jego świetle widzimy wyraźnie, że św. Marcin należał do grona 
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najbardziej popularnych świętych. Warto zauważyć, że kult tego świętego należał także 
do najstarszych w Polsce, rozwijał się szczególnie dynamicznie w okresie średniowiecza, 
od XIII do XV wieku. W kolejnych wiekach był przede wszystkim podtrzymywany. 
Wyraźną cechą pamięci o św. Marcinie jest również jego związek z liturgią oraz z gos-
podarką.

SymptomS of the cult and memory of Saint martin in poland  
– Selected QueStionS

abStract

The objective of the article is to present some selected symptoms of the cult and memory 
in Poland of St. Martin, one of the most popular saints in the Church sometimes referred 
to as the thirteenth apostle. The saint is depicted through his presence in the liturgy, in 
his patronage over the temples, streets and brotherhoods, in the popularity of his name, 
in the names of places, pilgrimages, arts, in connection with bells, in his presence in 
hagiographic legends and sermons, and in relation of the saint with economic cycle, i.e. 
with the dates of paying tributes.

The recalled places of cult and memory are a specific research questionnaire which 
may be applied while analysing the figure of Saint Martin. Undoubtedly, the picture is 
not complete. Saint Martin is one of the most popular saints. And it is worth mentioning 
that the cult of Saint Martin is one of the oldest in Poland; it was especially dynamic 
in the Middle Ages, from the 13th to 15th centuries. In the subsequent centuries it was 
still alive. A distinctive feature of the cult has always been its relation with liturgy and 
economy.  
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I

Po lokacji na prawie magdeburskim w 1317 roku główną władzą w Lublinie był 
wójt dziedziczny. On powoływał członków ławy sądowej, kierował wymiarem 
sprawiedliwości i całością życia miejskiego1. Niedługo po lokacji doszło do po-
wołania w mieście rady miejskiej. W źródłach pisanych występuje ona od 1377 
roku2 – wtedy i później była rzeczniczką interesów mieszczan i wszystkich 
mieszkańców na terytorium podległym gminie miasta. Składała się z czterech 
rajców urzędujących i czterech starych, mających głos doradczy. Każdy z rajców 
urzędujących przez kwartał pełnił funkcję burmistrza, którego od końca XIV 
wieku różnie tytułowano, zaś od roku 1442 był zapisywany jako proconsul3. Ka-
dencja rady trwała jeden rok, wybory zaś odbywały się w dzień św. Walentego 

1 K. Myśliński, Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317–1504, Lublin 1962, s. 13 i n.; 
R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin, dzieje miasta, t. 1, Lublin 2008, s. 28–39.

2 Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, oprac. J. Riabinin, Lublin 1938, nr 8.
3 Tamże, nr 23.
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(14 lutego)4. Niestety, brak źródeł uniemożliwia nam poznanie procedury powo-
ływania rady miejskiej w Lublinie przed 1488 rokiem. 

W miastach królewskich Korony Polskiej wyróżniamy cztery formy elekcji 
tego organu władzy gminy miejskiej:
1. Wybór przez pospólstwo miejskie albo radę ustępującą (Gdańsk, Toruń, El-

bląg, Chełmno, Sandomierz).
2. Wybór kandydatów przez pospólstwo albo jego reprezentację, którą stanowili 

zazwyczaj cechmistrzowie. Następnie wybór był zatwierdzany przez starostę 
(Kalisz, Lwów, Płock, Poznań, Przemyśl, Warszawa).

3. Wybór przez urzędników królewskich (wojewodę, starostę) albo wójtów dzie-
dzicznych części rajców, drugą część wybierało pospólstwo (Biecz, Kraków, 
Lublin, Pilzno, Urzędów).

4. Nominacja przez starostów albo wojewodów (Międzyrzecz, Wschowa,  
Wieluń)5.

Wyborom rady miejskiej w Lublinie XV wieku wiele uwagi w swoich pra-
cach poświęcili Zofia Froehlichowa i Kazimierz Myśliński6. Oboje przyjmowali 
udział wójta dziedzicznego w tych wyborach, co zostało stwierdzone w kontr-
akcie na dzierżawę wójtostwa lubelskiego, jaki wójt Stanisław Morsztyn zawarł 
w 1459 roku z innym mieszczaninem krakowskim, Pawłem Tschirmerem, na dwa 
lata za 70 grzywien i 60 szczupaków „długich na łokieć”, przekazując dzierżawcy 
wszystkie dochody z majątku wójtowskiego, dla siebie zastrzegając tylko prawo 
wyboru landwójta i rajców7. K. Myśliński sformułował hipotezę, że wójtowie wy-
bierali dwu rajców, gdyż lubelski starosta, który według niego poprzednio powo-
ływał wszystkich rajców, „w końcu XIV, względnie na początku XV w. (…) naj-
prawdopodobniej scedował na ich rzecz połowę swoich uprawnień wyborczych 

4 R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin…, s. 40–41.
5 Formy wyboru zestawił i omówił J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, 

wyd. 2, Warszawa 1949, s. 67–79. Zob. też rozważania R. Czai, T. Grabarczyka i T. Nowaka, 
J. Grabowskiego, M. Kaprala, E. Grin-Piszczek (Organizacja władz miejskich na obszarze pierw-
szej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVI wieku, red. M. Goliński, K. Mikulski, Toruń 2013, 
s. 9–13, 54–63, 170–171, 191–192, 211, 222, 254–255) dotyczące Elbląga, Chełmna, Wielunia, 
Starej i Nowej Warszawy, Lwowa i Przemyśla.

6 Z. Froehlichowa, Z dziejów organizacji władz miejskich miasta Lublina do końca XVII w., 
„Pamiętnik Lubelski”, I, 1930, s. 69–115; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 50–52, 55–58, 125–
132.

7 S. Krzyżanowski, Morsztynowie w XV wieku, „Roczniki Krakowski”, I, 1898, s. 342; Z. Froeh-
lichowa, Z dziejów organizacji…, s. 82; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 54–55, 118–120.



251Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie...

w odniesieniu do rady, zachowując dla siebie drugą połowę”8. Jednocześnie ne-
gował on, przyjmowaną przez Z. Froehlichową, możliwość udziału pospólstwa 
w wyborach rajców9. Sprawa ta jest bardzo ważna, gdyż w 1489 roku komisarze 
królewscy, o czym jeszcze będzie mowa, przyznali pospólstwu miejskiemu pra-
wo udziału w kolegium wyborczym. Należy wątpić, aby była to ich nowa decyzja. 
Dlatego należy przychylić się do zdania Z. Froehlichowej, że udział pospólstwa 
w wyborze rajców miał dawną tradycję. Jednakże nie można wykluczyć, że wójt 
dziedziczny powoływał wszystkich rajców, co jest mniej prawdopodobne. Nieza-
leżnie od tego, który wariant przyjmujemy, nie ulega wątpliwości, że w Lublinie 
do 1488 roku rajcy urzędujący byli wybierani przez wójta dziedzicznego i być 
może przez starostę. Dlatego też miała tam zastosowanie trzecia z omówionych 
wyżej form elekcji rady miejskiej.

Celem niniejszych rozważań będzie omówienie okoliczności podjęcia przez 
obywateli miasta Lublina w 1488 roku uchwały eliminującej udział w wyborach 
zarówno starosty, jak i wójta dziedzicznego. Dążyli oni wyraźnie do uzyska-
nia autonomii przy wyborze rady, podobnej do posiadanej przez pobliski San-
domierz10. Uchwała ta spowodowała przyjazd do Lublina komisji królewskiej, 
której ustalenia, zatwierdzone przez króla Kazimierza Jagiellończyka, stanowiły 
podstawę prawną elekcji rady miejskiej przez następne stulecia (do XVIII w.). 
Omówienie tego problemu będzie wymagało przedstawienia stosunków pomię-
dzy wójtem dziedzicznym a radą miejską i mieszczaństwem lubelskim. 

II

Lubelskie wójtostwo dziedziczne od ostatniego dziesięciolecia XIV wieku było 
własnością bogatych mieszczan krakowskich. Pierwszym był Piotr Bogacz Czech. 
Po nim wójtami dziedzicznymi w Lublinie byli przedstawiciele rodzin: Wierzyn-
ków i Schirmerów oraz Janusz Pieczeń, który w latach 40. XV wieku toczył licz-
ne procesy o to wójtostwo11. Już w pierwszej połowie XV wieku miały miejsce 

8 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 57.
9 Tamże, s. 55; Z. Froehlichowa, Z dziejów organizacji…, s. 82.

10 Dzieje Sandomierza, t. II, cz. 1: W okresie świetności, XVI–XVIII w., red. F. Kiryk, Warsza-
wa 1993, s. 41, 46.

11 Problemy te szczegółowo omówił K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 30–95. Zob. M. Cho-
jęta, R. Szczygieł, Związki patrycjatu lubelskiego i krajowskiego w epoce jagiellońskiej, w: Elita 
władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do 
połowy XVII wieku), red. Z. Noga, Kraków 2011, s. 222–226
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liczne konflikty wójtów dziedzicznych z reprezentującą mieszczaństwo lubelskie 
radą miejską. Poza problemami związanymi z życiem gminy miejskiej, pewną 
rolę odegrały sprzeczności interesów patrycjatu lubelskiego i krakowskiego. Wój-
towie lubelscy byli oczywiście ściśle związani z tym drugim i działali zgodnie 
z interesami krakowskich współobywateli12. Korzystali zaś z poparcia wpływo-
wych panów małopolskich13. Chodziło o ograniczanie działalności cechów lubel-
skich przez stowarzyszenia krakowskie, odbudowę kramów w rynku lubelskim 
po pożarze miasta z 1447 roku i budowę nowych, przed czym wójt Pieczeń się 
wzbraniał, a także o czynsze z nich. Wyrok królewski z 1451 roku przyznawał 
radzie lubelskiej prawo budowy nowych kramów, z których mogła pobierać opła-
ty. Został więc złamany monopol nadzoru wójta nad wytwórczością i drobnym 
handlem14. Sprzyjające Lublinowi stanowisko króla Kazimierza Jagiellończyka 
uwidoczniło się też w czasie rozpatrywania przed sądem królewskim w 1453 roku 
skargi Krakowa na przejazdy kupców z Wielkopolski i Śląska na Ruś przez Ra-
dom i Lublin, z pominięciem tego miasta. Monarcha nie poparł próśb o zakaz 
wykorzystywania drogi radomsko-lubelskiej. Warto wspomnieć, iż jednym z ze-
znających na korzyść Krakowa był Janusz Pieczeń15. Jego pozycja w Lublinie 
uległa osłabieniu, dlatego też 22 I 1456 roku sprzedał wójtostwo lubelskie swo-
jemu zięciowi, rajcy krakowskiemu Stanisławowi Morsztynowi, za 1000 złotych 
węgierskich16.

W latach następnych doszło do nasilenia konfliktów w Lublinie. Korzystając 
z poparcia cechów rzemieślniczych i innych grup mieszczaństwa, rada w ciągu 
następnych dziesięcioleci prawie zupełnie zlikwidowała udział wójta dziedzicz-
nego w zarządzaniu gospodarką miejską, przejmując jego uprawnienia17. Doszło 
też do ograniczenia jego roli w administracji gminy miejskiej i wymiarze spra-
wiedliwości. Według K. Myślińskiego po 1460 roku rada miejska przejęła powo-
ływanie landwójta, który później będzie tytułowany wójtem sądowym oraz ławy 

12 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 45–61; tenże, Czasy walki o samorząd, w: Dzieje Lubli-
na, t. I, red. J. Mazurkiewicz, Lublin 1965, s. 65–69.

13 K. Myśliński, Czasy walki…, s. 65–66.
14 Materiały do historii miasta Lublina…, nr 33,34; B. Nowak, Rzemiosło Lublina od XIV do 

połowy XVI wieku, Lublin 1991, s. 78–81, 134–138; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 97–105.
15 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…,, s. 106–117.
16 Materiały do historii miasta Lublina…, nr 41.
17 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 96–117; tenże, Czasy walki…, s. 66–67.
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sądowej18. Kolejnym posunięciem mieszczan lubelskich, widocznym w dziewią-
tym dziesięcioleciu XV wieku, były zabiegi o pozbawienie wójta prawa udziału 
w wyborach rajców19.

III
Przedstawiciele lubelskiej grupy rządzącej, która kierowała walką z wójtem dzie-
dzicznym, bacznie obserwowali narastający od lat 60. XV wieku konflikt gminy 
miejskiej Krakowa z dworem królewskim i elitą polityczną Korony po zabójstwie 
Andrzeja Tęczyńskiego, a także w czasie sporu o niezapłacone podatki, nałożo-
ne przez sejm w 1487 roku20. Postanowili więc wykorzystać osłabienie pozycji 
krakowskiej elity władzy i pozbawić wójta S. Morsztyna uprawnień do wyboru 
lubelskich rajców. 

Z tego powodu w 1488 roku doszło do uchwalenia laudum miejskiego, jak 
w Lublinie nazywano wilkierze, w którym „Panowie rajcy nowi i starzy, wraz 
ze wszystkimi cechmistrzami” postanowili, że powinno się przestrzegać, aby 
w kolegium wybierającym brali udział rajcy urzędujący i starzy, ławnicy oraz 
cechmistrzowie mieszkający w mieście i poza nim, kupcy i znaczniejsi z pospól-
stwa, mieszkający w obrębie miasta. Od udziału w elekcji zostali jednocześnie 
odsunięci przede wszystkim mieszkańcy przedmieść (nie licząc mieszkających 
tam cechmistrzów), ludzie nieposiadający nieruchomości w mieście i wszyscy ci, 
którzy wszczynają spory, kłótnie i niezgody21.

Ograniczenie składu kolegium wyborczego miało na celu zmniejszenie jego 
liczebności. Wydaje się więc, że w tym przypadku chciano odsunąć od udziału 
w wyborach przedmieszczan, którzy byli coraz liczniejsi, nie posiadali zaś pełni 
praw i przywilejów, jakie przysługiwały mieszkańcom miasta w murach22.

Uchwała z 1488 roku nic nie mówi o udziale w wyborach rajców wójta dzie-
dzicznego, co należy uznać za główny powód jej ogłoszenia. Nie wspomina też 

18 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 120–124; J. Mazurkiewicz, Ustrój i znaczenie Lublina 
w życiu polityczno-prawnym dawnej Polski, w: Lublin 1317–1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 58. 

19 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 118.
20 F. Papée, Przełom w stosunkach miejskich za Kazimierza Jagiellończyka, w: tegoż, Studia 

i szkice, Warszawa 1907, s. 165–168.
21 Materiały do historii miasta Lublina. Wilkierze XV–XVIII wieku, wyd. L. Białkowski, Lublin 

1928, s. 4.
22 R. Szczygieł, Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 

1977, s. 36; tenże, Przedmieście Krakowskie w życiu miasta Lublina w XV i XVI wieku, w: Ars 
omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. A. Bender i in., Lublin 2012, 
s. 271–275. 
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o udziale w kolegium wyborczym starosty, co K. Myśliński starał się tłumaczyć 
dwojako. Po pierwsze, według niego, uchwała dotyczyła uregulowania wyboru 
tylko połowy rady, gdyż – jak zakładał w innym miejscu – we wcześniejszym 
okresie druga połowa rajców wybierana była przez wójta. Po drugie zaś – po 
podjęciu uchwały, jak twierdził, tę część rady wybierało samo miasto, a kom-
petencje starosty „w tej sprawie pozostały nienaruszone”23. Trudno się jednak 
zgodzić z takim wyjaśnieniem. Nie mamy bowiem żadnej informacji źródłowej 
z okresu poprzedniego o udziale starosty w wyborze rajców w Lublinie, zaś jego 
rola jako przedstawiciela właściciela, którym był monarcha, oraz analogie zna-
ne z innych miast królewskich nie są wystarczającym argumentem do uznania 
tego wyjaśnienia. Trudno zgodzić się również z kolejną hipotezą, że pominię-
to starostę w uchwale, gdyż lubelska grupa rządząca chciała sama decydować 
o sprawach miasta, co K. Myśliński uznał za „jaskrawy dowód, jak dalece sięgały 
ówczesne aspiracje i ambicje mieszczaństwa lubelskiego. Pragnęło ono (...) prze-
kreślić wszelki wpływ czynnika zewnętrznego”24. Wydaje się, że w ówczesnej 
atmosferze politycznej wobec miast było to niemożliwe. Raczej nie pozwolono by 
pozbawić starosty prawa do wyboru rajców. Dlatego trzeba przyjąć, iż w okresie 
poprzednim nie brał on udziału w elekcjach lubelskiej rady miejskiej. 

IV

Lubelska uchwała z 1488 roku musiała wywołać niezadowolenie i protesty z róż-
nych stron, przede wszystkim zaś wójta Stanisława Morsztyna, posiadającego to 
wójtostwo od 1482 roku, syna poprzedniego wójta, też Stanisława25. Być może 
na wieść o jej uchwaleniu rozpoczął starania o sprzedaż wójtostwa, o czym po-
siadamy informację z 8 IV 1488 roku. Nabywcą miał być mieszkaniec Krako-
wa, szlachcic Szymon z Wierzchowisk, który miał zapłacić 2500 florenów26. 
Do sprzedaży jednak nie doszło. Posiadamy też informacje, że treść uchwały 
spotkała się z protestami przedmieszczan. Zapewne oni także skierowali swoje 
skargi do króla, podobnie jak to uczynił wójt Morsztyn. 

23 K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. s. 125–126.
24 Tamże, s. 127. 
25 S. Krzyżanowski, Morsztynowie…, s. 341–342; K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 125. 
26 S. Krzyżanowski, Morsztynowie…, s. 343; Z. Froehlichowa, Z dziejów organizacji…, s. 83; 

K. Myśliński, Wójt dziedziczny…, s. 128.
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Król Kazimierz Jagiellończyk do rozpatrzenia narastającego konfliktu po-
wołał dwuosobową komisję, do której wszedł starosta lubelski, zarazem kasztelan 
biecki Mikołaj z Ostrowa, nazywany Minorkiem27. Jego nominacja dowodzi, że nie 
był on stroną w tym sporze, co chyba przesądza, że starostowie lubelscy w poprzed-
nim okresie nie brali udziału w wyborze rajców miasta. Był on zaś, jak podkreślał 
Stanisław Kuraś w jego biogramie, obeznany ze sprawami miast i występował jako 
świadek na wielu wydanych dla nich przywilejach28. Drugim członkiem komisji był 
sekretarz królewski, kanonik sandomierski Daniel z Białaczowa29.

Komisja zjechała do Lublina zapewne w pierwszym kwartale 1489 roku i po 
wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych 24 IV tego roku ogłosiła swoją decyzję 
we wszystkich rozpatrywanych sprawach30. Dokument ten został przesłany do kró-
la, który 17 V 1489 roku zatwierdził decyzje komisarzy31. W części dotyczącej wy-
borów rady miejskiej była ona następująca. Komisarze postanowili, że w ustalony 
zwyczajem dzień wyborów rajcy powinni zwołać przed ratusz wszystkich obywa-
teli miasta i przedmieszczan, którzy tam powinni pozostać. Do budynku powinni 
wejść rajcy, ławnicy, cechmistrzowie, przedstawiciele kupców, kramarzy i posiada-
czy nieruchomości w mieście oraz delegaci „wybrani i zaprzysiężeni” z przedmieść, 
którzy stanowili ścisłe kolegium wyborcze. Do niego powinni dołączyć osobiście, 
względnie przez swoich pełnomocników, wojewoda lubelski i tutejszy starosta32.

W porównaniu z uchwałą z 1488 roku kolegium wyborcze zostało więc 
powiększone o liczniejszą delegację przedmieszczan, których poza mieszkają-
cymi tam cechmistrzami, teraz zaliczonymi do grupy starszych cechowych, re-
prezentowali wspomniani już wybrani starsi i przysięgli33, co było niewątpliwie 
częściową realizacją postulatów zgłaszanych przez mieszkańców przedmieść. 
Zasadniczą zmianą tej decyzji było włączenie do kolegium wyborczego rajców 
urzędników ziemskich: starosty i wojewody lubelskiego. Warto przy tym wspo-
mnieć, że urząd wojewody został ustanowiony dopiero pięć lat wcześniej, w 1474 
roku. Nie udało się więc lubelskiej grupie rządzącej uzyskać uprawnień do 

27 S. Kuraś, Ostrowski Mikołaj. Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 571.
28 Tamże.
29 Materiały do historii miasta Lublina…, nr 66, 67.
30 Tamże, nr 66.
31 Tamże, nr 67.
32 Tamże.
33 Tamże.
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samodzielnego wyboru rady miejskiej, o co niewątpliwie zabiegali. Warto przy 
tym wspomnieć, że uprawnienia takie zachowała gmina miejska Sandomierza. 
Dokładnie w miesiąc po wystawieniu królewskiego dokumentu, potwierdzają-
cego decyzje komisji wysłanej do Lublina, kancelaria królewska ogłosiła 17 VI 
1489 roku przywilej Kazimierza Jagiellończyka, potwierdzający prawo obywateli 
Sandomierza do samodzielnego wyboru rajców. Król polecił swoim urzędnikom, 
aby zachowali tamtejszych mieszczan przy tym uprawnieniu34.

Dokumenty z 1489 roku potwierdzają za to, zgodnie z uchwałą miejską 
z roku poprzedniego, eliminację wójta dziedzicznego od udziału w wyborach 
rady lubelskiej. W jego miejsce, zapewne z inicjatywy starosty Mikołaja z Ostro-
wa, wprowadzono dwu urzędników ziemskich. Jednakże ani decyzja komisarzy, 
ani jej potwierdzenie przez króla, nie precyzują roli tych urzędników w proce-
durze wyborczej. Dopiero źródła z XVI wieku pozwalają nam tę rolę określić. 
Wynika z nich (wpisanych do ksiąg miejskich w latach 1523–1561), że w czasie 
elekcji zazwyczaj pierwszego rajcę wybierał starosta, drugiego wojewoda, trze-
ciego i czwartego przedstawiciele obywateli miasta i przedmieść, dopuszczeni do 
udziału w wyborach według porządku opisanego w decyzji komisarzy królewskich 
z 1489 roku35. Informacje te wyjaśniają także rolę przedstawicieli mieszczan lubel-
skich w kolegium wyborczym. Dopiero bowiem z XVI wieku pochodzą zapisy, że 
wybierali oni dwu rajców urzędujących. Wydaje się, że szczegółowy opis składu 
ich delegacji do kolegium wyborczego z 1489 roku przemawia jeszcze raz za wnio-
skiem, że w poprzednim okresie także wybierali dwu rajców urzędujących. 

V

Reasumując należy stwierdzić, iż korzystający z pomyślnej koniunktury, zwią-
zanej ze wzrostem roli jarmarków lubelskich w wymianie handlowej i z ogólnym 
rozwojem miasta, przedstawiciele lubelskiego patrycjatu postanowili przed 1488 
rokiem uzyskać większy wpływ na wybory rady miejskiej, eliminując udział wój-
ta dziedzicznego oraz ograniczając rolę w kolegium wyborczym przedmieszczan 
i części mieszkańców miasta w murach. Zamiar ten, zawarty w uchwale z roku 
1488, nie powiódł się jednak. Decyzją komisji królewskiej i samego monarchy 
z roku następnego, w miejsce wójta dziedzicznego do kolegium wyborczego zo-
stali włączeni starosta i wojewoda lubelski. Procedura ta utrwaliła się na ponad 

34 Dzieje Sandomierza…, t. II, cz. 1, s. 41.
35 R. Szczygieł, Konflikty społeczne…, s. 105–106.
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dwieście następnych lat. Została zmieniona dopiero w 1703 roku, wraz z nada-
niem przywileju króla Augusta II, zrównującego w prawach Lublin z Krakowem. 

Należał więc Lublin do grupy miast królewskich, w których członkowie 
rady miejskiej byli w jednej części wybierani przez przedstawicieli gminy miej-
skiej, a w drugiej – przez urzędników ziemskich. 
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StreSzczenie

W Lublinie w ciągu XV wieku radę miejską wybierało kolegium złożone z wójta dzie-
dzicznego oraz przedstawicieli obywateli miasta i przedmieszczan lubelskich. W tym 
stuleciu doszło do ich konfliktu z wójtami dziedzicznymi, którzy reprezentowali patry-
cjat krakowski i nie byli zainteresowani rozwojem Lublina. W trzecim ćwierćwieczu XV 
wieku, wspierana przez liczne grupy mieszczan, lubelska rada miejska, przy poparciu 
króla Kazimierza Jagiellończyka, pozbawiła wójta wpływu na życie gospodarcze mia-
sta oraz wybór wójta sądowego i ławników. Wykorzystując konflikt miasta Krakowa 
z królem z 1487 roku, w roku następnym postanowiono w Lublinie pozbawić wójta dzie-
dzicznego udziału w wyborach rajców. Jednakże, zgodnie z decyzją komisji królewskiej 
i samego monarchy, zamiar ten nie powiódł się. Do kolegium wyborczego wprowadzono 
bowiem starostę i wojewodę lubelskiego. Trudno więc w tym względzie mówić o sukce-
sie lubelskiej elity władzy.

effortS to change the electionS Statute of the town council  
in lublin in the laSt Quarter of the 15th century

abStract

In Lublin in the 15th century the town council was elected by a college composed of 
a hereditary alderman and representatives of the town’s citizens and of the people who 
lived in the suburbs of Lublin. The same century saw a conflict between them and the 
hereditary aldermen who represented the Cracow patriciate and were not interested in the 
development of Lublin. In the third quarter of the 15th century the Lublin town council 
supported by numerous groups of burghers and King Kazimierz Jagiellonian deprived 
the (hereditary) alderman of any influence on the economic life of the town and the 
election of the judicial alderman and town council’s judicial clerks. In 1487 there was 
a conflict between the King and the town council of Cracow; and there was an attempt to 
take advantage of that conflict and to deprive the hereditary alderman of his participation 
in the election of town councillors. However, that attempt failed, which was the result 
of the decision of the Royal Commission and the King himself. The electoral college 
was expanded by two members: the starost (also: starosta, an old leader in Slavic coun-
tries) and the voivod (also: voivode/vaivode, a military commander/governor of a town/
province in various Slavic countries). It was not a success of the Lublin elite of power, 
whatsoever.
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„o chłopSkich wojnach nie śpiewa Się pieśni”. 
wizerunek chłopa w Szwedzkich źródłach narracyjnych  

XiV i XV Stulecia. zaryS problemu

Słowa kluczowe: wizerunek chłopów, średniowieczna Szwecja, źródła narracyjne
Keywords: the image of peasants, Medieval Sweden, narrative sources

W literaturze średniowiecznej Europy przeważa negatywny wizerunek chłopa: 
jest on prymitywny, głupi, leniwy, o zwierzęcej prawie naturze, odrażający fi-
zycznie, sprytny i tchórzliwy. Jego niską pozycję społeczną uzasadniają popu-
larne teorie o genezie społeczeństwa, jak ta o przekleństwie Noego rzuconym 
na Chama (protoplastę chłopów), czy też uzasadniająca podział na szlachtę i lud 
tchórzostwem tej grupy „u zarania”, gdy odwagę i szlachetność okazali tylko 
przodkowie późniejszej szlachty. Tezy te odzwierciedlają przekonanie, że cechy 
charakteru i podporządkowana innym warstwom pozycja chłopów wynika z ich 
moralnej niższości, jest sprawiedliwą karą za okazaną u początków podziału spo-
łecznego nikczemność i tchórzostwo, które ta grupa dziedziczy po przodkach1. 

1 Zob. P.H. Freedman, Images of the Medieval Peasant, Stanford 1999, s. 59–132, a także 
G. Cherubini, Chłop i życie na wsi, w: Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Rado-
żyńska-Paoletti, Warszawa 1996, s. 145–175; A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury 
ludowej, Warszawa 1987, s. 262–312; W. Rösener, Bauer und Ritter. Aspekte ihrer Lebensform, 
Standesbildung und sozialen Differenzierung im 12. und 13. Jahrhundert, w: Institutionen, Kul-
tur und Gesellschaft im Mittelalter, hrsg v. L. Fenske, W. Rösener, Th. Zotz, Sigmaringen 1984, 
s. 665–692; T. Lindkvist, The Peasantry and Peasant Communities, w: Campagnes Medievales. 
L’homme et son espace, ed. E. Mornet, Paris, s. 387–398.

DOI: 10.18276/pz.2016.1-13
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Teoria, że chłop ze względu na swoją podłą naturę musi podlegać innym stanom, 
jest obecna w literaturze od czasów karolińskich po późne średniowiecze. Jednak 
od XI wieku wizerunek chłopów w średniowiecznym dyskursie o społeczeństwie 
zostaje lekko zniuansowany dzięki pojawieniu się teorii trzech stanów funkcyj-
nych: duchownych, rycerzy i chłopów. Chłopi są oczywiście podlegli dwóm wyż-
szym stanom, lecz ich praca jest równie niezbędna do prawidłowego rozwoju spo-
łeczeństwa, jak walka i modlitwa2. Pewna aprecjacja chłopa zauważalna w tym 
modelu nie oznacza jednak zmiany zasadniczych elementów jego wizerunku: 
praca fizyczna, którą wykonuje, jest niezbędna, lecz nadal godna pogardy, a mę-
stwo, honor i szlachetność są wieśniakowi zupełnie obce. Tego ogólnego obrazu 
nie zmienia też, widoczne głównie w literaturze religijnej, przedstawienie chłopa 
jako uciskanego przez panów prostaczka, ubogiego, a przez to bliższego Bogu niż 
dumny rycerz czy skąpy i niesprawiedliwy biskup3. 

Literackie wizerunki chłopa ideologizują i uzasadniają stosunki społeczne, 
w których chłopi nie posiadają praw politycznych, a niekiedy też własności i wol-
ności, charakterystyczne dla (przede wszystkim) pokarolińskich królestw Europy. 
Różnice między położeniem (i wizerunkiem) chłopów w Europie i Skandynawii, 
w tym Szwecji, przynajmniej do XIII stulecia, obrazuje eddaiczna Pieśń o Rigu4. 
Poemat ukazuje początki społecznego podziału jako efekt wędrówki boga Riga, 
który zatrzymuje się kolejno w trzech domostwach, płodząc synów Thralla, Kar-
la i Jarla, którzy dali początek – odpowiednio – stanom niewolników, chłopów 
i przywódców (wodzów, jarlów). Chłop Karl jest silny, rumiany, gospodarny i za-
sobny, orze ziemię, buduje wozy, stodoły i domy. Natomiast Thrall, przodek nie-
wolników, ma grube palce, krzywe plecy, długie pięty i łajno na podeszwach, jest 

2 O trójpodziale funkcyjnym zob. P.H. Friedman Images…, s. 59–80; O.G. Oexle, Die funktio-
nale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft 
des Mittelalters, w: Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, hrsg. v. W. Schulze, München 
1988, s. 19–51; tenże, Tria genera hominum. Zur Geschichte eines Deutungsschemas der sozialen 
Wirklichkeit in Antike und Mittelalter, w: Institutionen, Kultur und Gesellschaft..., s. 483–500; 
G. Duby, The Three Orders. Feudal Society Imagined, Chicago 1982, s. 157–205; W. Iwańczak, 
Ludzie modlitwy, miecza i pracy. Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej, 
Kielce 1995.

3 Zob. K. Bosl, Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studie zur gesellschaftlichen Diffe-
renzierung im frühen Mittelalter und zum „Pauperismus” des Hochmittelalters, w: Alteuropa und 
die moderne Gesellschaft, Festschrift für O. Brunner, Göttingen 1963, s. 60–87; F. Irsigler, Divites 
et pauperes in der Vita Meinverci, „Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschatfsgeschichte”, 57, 
1970, s. 449–499.

4 Edda poetycka, tłum. i oprac. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986, s. 148–150. Imię Karl 
oznacza mężczyznę.
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zdeformowany fizycznie, ubogi i wykonuje najgorszą, poniżającą pracę: stawia 
płoty, rozrzuca gnój na polach, hoduje świnie i kozy, kopie torf. To on, nie Karl, 
skandynawski przodek chłopów, przypomina wizerunek chłopa z francuskiej czy 
niemieckiej literatury.

Ale też pozycja chłopów, bönder, była w średniowiecznej Skandynawii zu-
pełnie odmienna od ich położenia w Europie „kontynentalnej”. Szwecja do XIV 
stulecia nie może poszczycić się tak wspaniałą tradycją literacką i historiogra-
ficzną jak pozostałe kraje skandynawskie, ale obraz społeczeństwa ukazany np. 
w Heimskringla Snorriego Sturlusona (XIII-wieczna historia królów norweskich) 
zapewne odpowiada także stosunkom szwedzkim: jest to społeczeństwo dość 
homogeniczne, zwane w literaturze historycznej bondesamhället (społeczeństwo 
chłopskie, w odróżnieniu od ståndsamhället, społeczeństwa stanowego), składa-
jące się z wolnych chłopów, nielicznej grupy chłopskiej arystokracji, urzędników 
ziemskich i królewskich oraz niewolników5. 

Charakter bondesamhället ukazują XIII-wieczne zwody szwedzkich praw 
dzielnicowych. Głównym podmiotem prawa jest chłop (bonde). Christina Ekholst 
stwierdza, że the peasant was the average person in the law6. W prawach słowo 
bonde oznacza wolnego posiadacza ziemskiego; np. zapis, iż biskup ma być sy-
nem chłopa, oznacza wykluczenie z tego urzędu synów niewolników i dzierżaw-
ców. Bonde jest więc synonimem wolnego człowieka posiadającego pełnię praw 
(politycznych i ekonomicznych), który jest przeciwstawiony grupie urzędników 
lokalnych i królewskich, jak lagmani czy sędziowie7. Bondesamhället prawa 
zwyczajowe ukazują więc jako społeczeństwo dość egalitarne, a główszczyzna, 
której wysokość odzwierciedla społeczne podziały, jest wyższa jedynie w przy-
padku człowieka posiadającego czterdziestu drużynników, kucharza i stajenne-
go, a więc członka społecznej i wojskowej elity, lokalnego przywódcę8.

5 Snorri Sturluson, Heimskringla. Noregs konunga sögur, utg. F. Jonsson, Kobenhavn 1911. 
O społeczeństwie w Heimskringla zob. S. Bagge, Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heim-
skringla, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1991. O społeczeństwie we wczesnośredniowiecznej 
Szwecji zob. Ph. Line, Kingship and State Formation in Sweden 1130–1290, Leiden–Boston 2007, 
s. 225–267; T. Lindkvist, Landborna i Norden, Uppsala 1979; D. Harrison, Jarlens sekel, Stock-
holm 2002, s. 363–466.

6 C. Ekholst, A Punishment of Each Criminal. Gender and Crime in Swedish Medieval Law, 
Leiden–Boston 2014, s. 14. Podobnie podmiot praw dzielnicowych identyfikuje E. Sjöholm, 
Sveriges medeltidslagar, Lund 1988, s. 22, 50.

7 C. Ekholst, A Punishment…, s. 10–15.
8 C.G. Andrae, Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid, Uppsala 1960, s. 77.
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Zmiany społeczne i procesy „modernizacyjne”, które zachodziły w XIII 
wieku w całej Skandynawii, upodabniając północne królestwa do „modelu eu-
ropejskiego”9, w Szwecji rozpoczęły się w II połowie stulecia dzięki działaniom 
władców z nowej dynastii Folkungów. Dla interesującego nas kontekstu spo-
łecznego największe znaczenie miał królewski statut z Alsnö (ok. 1280 r.), któ-
ry wprowadzał zwolnienie od podatków tych, którzy służą konno w drużynach 
króla, książąt i biskupów, a więc grupę konnych wojowników, zwanych odtąd 
frälse10. Tym samym została prawnie unormowana różnica, widoczna już wcze-
śniej, między masami wolnych chłopów a wojownikami, w tym „chłopską ary-
stokracją”, elitą, która została zaprzęgnięta do służby królewskiej11. Przywilej 
zapoczątkował kształtowanie się dwóch stanów, stanu frälse (rycerstwo) i ofrälse 
(płacący podatki chłopi, dzierżawcy, mieszczanie), stanów, które zaczęły zamy-
kać się po około stuleciu. Należy jednak podkreślić, że pomimo rosnącej różni-
cy w położeniu ekonomicznym i znaczeniu politycznym rycerstwa i chłopów, ci 
ostatni jeszcze na początku XVI wieku posiadali 45% ziemi uprawnej. Zachowali 
też wolność osobistą i prawa polityczne (udział w elekcji władców, w lokalnych 
wiecach)12.

Zmiany społeczne i towarzyszące im przemiany kulturowe13, przede 
wszystkim rozkwit kultury rycerskiej, a także bliższe kontakty z europejską 
myślą teologiczną, filozoficzną i społeczną, wpłynęły znacząco na wizerunek 
chłopów w szwedzkiej literaturze XIV stulecia. Ich społeczna i kulturowa de-
gradacja, choć nieporównanie mniejsza niż w Europie kontynentalnej, widoczna 
jest np. w najważniejszym XIV-wiecznym źródle narracyjnym, Erikskrönikan, 
powstałym ok. 1330 roku14. Jest to kronika rymowana, uważana za arcydzieło 

9 Chodzi o kształtowanie się społeczeństwa stanowego, centralizację, reformę gregoriańską 
Kościoła, rozwój kultury dworskiej i rycerskiej, wpływ prawa rzymskiego itp.

10 Słowo to oznacza przywilej, zwolnienie, a także grupę społeczną obdarzoną tym przywi-
lejem. O statucie z Alsnö zob. H. Strandberg, Alsnöstadgans relation till rusttjänsten, „Historisk 
tidskrift”, 63, 1943, s. 54–64; C.G. Andrae, Kyrka…, s. 80–84.

11 Lokalny przywódca, aby otrzymać przywilej, musiał „służyć konno” królowi.
12 Por. M. Cederholm, De värjde sin rätt: senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland, 

Lund 2007, s. 51–56.
13 O Szwecji XIV w. zob. H. Bengtsson, Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk un-

dersökning, Stockholm 1999; S. Bagge, Aims and Means in the Inter-Nordic Conflicts 1302–1319, 
„Scandinavian Journal of History” 32, 2007, s. 5–37; M. Nordberg, I kung Magnus tid, Stockholm 
1995; B. Fritz, Hus, land och län. Förvaltningen i Swerige 1250–1434, Stockholm 1972.

14 Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D2, utg. R. Pipping, Stockholm 1963. Kronika powsta-
ła prawdopodobnie na zlecenie drotsa Mattsa Kettilmundssona, jednego z jej bohaterów, zob. 
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szwedzkiej literatury dworskiej, opiewająca czyny szwedzkich rycerzy, wedle jej 
autora nieustępujących sławą i walecznością Lancelotowi i Dietrichowi z Bern15. 
Kronika, pomimo jej niepodważalnej wartości jako źródła historycznego, jest 
często zestawiana ze szwedzkimi tłumaczeniami francuskich romansów rycer-
skich (Eufemiavisor)16. Wskazuje się, że zarówno romanse, jak i szwedzkie kro-
niki rymowane funkcjonowały jako ważne kulturowe narzędzie kształtowania 
i konsolidacji tożsamości elit, ukazując wzorce i zarazem odzwierciedlając posta-
wy i wartości arystokracji, do której były skierowane17. Erikskrönikan opisuje ży-
cie dworskie, zabawy i turnieje, wojenne czyny bohaterów – rycerzy i giermków, 
świeżej daty elity, która także poprzez literaturę budowała swój prestiż. Ma także 
sławić księcia Eryka, ojca panującego w momencie powstania kroniki monarchy, 
Magnusa Erikssona (1319–1364) i uzasadniać jego prawo do tronu po obaleniu 
poprzedniego władcy.

Dla chłopów w tym obrazie nie ma miejsca; jeśli są wspomniani (kilkakrot-
nie), to albo jako element konwencjonalnej pochwały dobrego władcy, który daje 
ludowi/chłopom sprawiedliwość i pokój (giffuer bondom godhan frid )18, albo 
jako tłum, dodatek do barwnej rycerskiej armii, uczestniczący jako anonimowa 
masa w toczącej się na początku XIV wieku wojnie między tytułowym księciem 
Erykiem a jego bratem, królem Birgerem. Jedynie kilka epizodów ukazuje ich 
bliżej. W jednym z nich mowa jest o niechęci chłopów do wykorzystującego ich 
oddziału niemieckich najemników w służbie króla. Jeden z Niemców został przez 
nich pobity (wrócił do garnizonu z „czerwoną koroną”, tj. rozbitą głową), co było 
przyczyną ataku wojska na wieś i – w konsekwencji – porażki chłopów, którzy 

B. Beckman, Matts Kettilmundsson och hans tid, Stockholm 1953, s. 20. O szwedzkich kronikach 
średniowiecznych zob. I. Andersson, Källstudier till Sveriges historia 1230–1436: Inhemska be-
rättande källor jämte Libellus Magnipolensis, Lund 1928.

15 Erikskrönikan…, s.1.
16 Eufemiavisor to trzy francuskie romanse rycerskie (o Ivanie Rycerzu z Lwem, księciu Fryde-

ryku z Normandii oraz o Floresie i Blanzeflor), przetłumaczone z jęz. norweskiego na szwedzki na 
początku XIV w. na zlecenie norweskiej królowej Eufemii, której córka poślubiła księcia Eryka, 
bohatera Erikskrönikan.

17 K. Bergqvist, Den medeltida riddaren som intertextuellt fenomen. Om hjältekonstruktioner 
i Eufemiavisorna och Erikskrönikan, w: Hjälter och hjältinnor, red. T. Andersson, 2012, s. 44. 
O ideologii Erikskrönikan pisał także F. Ferrari, Literature as a Performative Act. Erikskrönikan 
and the Making of a Nation, w: Lärdomber och skämptan. Medieval Swedish Literature Reconsi-
dered, ed. M. Bampi, F. Ferrari, Uppsala 2008, s. 55–80.

18 Erikskrönikan…, s. 5, 70, 116.
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odtąd – jak pisze kronikarz – siedzieli cicho liżąc swoje rany19. Opisane zajście 
wpisuje się w ideologię kroniki: ukazuje chłopów jako ofiary złych rządów Bir-
gera i ich niechęć do obcych, kojarzonych przez kronikarza z przeciwnikami jego 
bohatera, księcia Eryka. Zwraca jednak uwagę lekko pogardliwy ton, którym 
autor kroniki komentuje porażkę chłopów: nie są jego zdaniem zdolni do prowa-
dzenia równej walki z rycerzami, a po krótkim zrywie rezygnują i wycofują się 
do swoich zagród. Drugi epizod z udziałem chłopów to kończąca kronikę scena 
elekcji Magnusa Erikssona w 1319 roku. Są oni ukazani jako pełnoprawni uczest-
nicy wiecu elekcyjnego w Mora. Chłopi, po czterech przedstawicieli z każdej 
härad (gminy), zostają przywitani na wiecu wraz z hoffmen (rycerzami), po czym 
uczestniczą w elekcji – aklamacji, wołając wraz z rycerzami „Amen”. Po elekcji 
panowie „oddają królowi swoje zamki i ziemie i stają się jego sługami”, a chłopi 
wracają do swoich gmin i zdają relację z wyboru władcy20. Podkreślenie roli ludu 
w elekcji ma oczywiście legitymizować władzę nowego króla, który uzyskał ko-
ronę w wyniku wojny domowej, po obaleniu poprzednika i straceniu jego syna. 
Oba przytoczone epizody wpisują się więc w ideologię kroniki, wykorzystując 
chłopów dla uzasadnienia jej głównego przekazu. Poza tym w świadomości au-
tora kroniki i jego dworskiego otoczenia chłopi prawie nie istnieją, nie są ważni, 
zostają zdegradowani do biernych podmiotów gry politycznej, toczonej przez ry-
cerzy. Nie są jednak także przedstawieni jako zdegenerowani czy dzicy „podlu-
dzie”, tchórzliwi i godni pogardy.

Drugim ważnym XIV-wiecznym źródłem są Revelationes św. Brygidy 
szwedzkiej, które – choć w dużej mierze odnoszą się do stosunków szwedzkich – 
w swojej wymowie i obrazie społeczeństwa są uniwersalne21. Wizerunek chłopa 

19 Tamże, s. 159: „Ok toko hwat them wart til radha / oc giordo them wald ok mykin vnade / 
bondomen took tha wider at ledhas / ok toko at stikna wider ok vredas / Ok slogho en titzskan swa 
vmsider / ath hine wordo alle oblidher / ey reedh han wt i bätre lunw / än ater kom han med rödhe 
krwnu”. Kronika wspomina jeszcze o paleniu wsi chłopskich w czasie walk (s. 157), o oporze 
zbrojnym chłopów na Gotlandii przeciw wojskom królewskim (s. 198–199) i starciach z nimi we 
wschodniej Szwecji (s. 234–235). 

20 Tamże, s. 254: „Fyre bönder skullo redho wara / j hwart herat ok skullo fara; s. 257: Hoffmen 
ok bönder alle saman / öpto ok sagdho alle Amen / wil gud jnnan hymmerike / han ma wel varda 
faders like / Tha waldo the konung magnus”; s. 257–258: „Herrane gingo honom alle A hand / ok 
lotho honom wp bade borger oc land / ok wordo alle ther hans men / ok tiänto honom som the göra 
oc än / Han war walder widh morasten / sidhan wändo bönderne ather i geen / Ok sagde huar for 
sino herade / huilke men sin herra swa ärade”.

21 O myśli społecznej Brygidy szwedzkiej zob. A. Waśko, Arystokraci ducha. Obraz społe-
czeństwa średniowiecznego w Revelationes św. Brygidy szwedzkiej, Kraków 2009; B. Klockars, 
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w pismach Brygidy jest więc dość typowy dla literatury tego okresu w Europie, 
szczególnie religijnej, lecz nie umniejsza to ich znaczenia dla kształtowania tego 
wizerunku w świadomości szwedzkich elit. Objawienia Brygidy bowiem, prze-
tłumaczone na język szwedzki ok. 1385 roku, były w jej ojczyźnie niezmiernie 
popularne, oddziałując na postrzeganie chłopów i ich obraz w literaturze. Poza 
tym wizje Brygidy odzwierciedlają nie tylko europejską myśl społeczną (będąc 
świadectwem jej lektur i wykształcenia), ale także mentalność i poglądy jej ary-
stokratycznego otoczenia na rolę i miejsce chłopstwa w społeczeństwie – podob-
nie jak autor Erikskrönikan, Brygida uważa więc, że znaczenie i rola społeczna 
chłopów są znikome. Wizjonerka poświęca im bardzo niewiele uwagi, koncentru-
jąc się na świeckich i duchowych elitach (rycerstwie i prałatach), od których, jej 
zdaniem, zależy postulowana przez nią odnowa i reforma christianitas. Brygida, 
podobnie jak autor Erikskrönikan, wywodziła się rodziny frälse (w przypadku 
Brygidy z elity tego stanu) i rycerstwu przypisuje i największą winę za upadek 
moralny chrześcijańskiego społeczeństwa, i najważniejszą rolę w jego koniecznej 
reformie.

Chłop w Revelationes jest więc traktowany jako niezbędny (utrzymuje wyż-
sze warstwy swoją pracą), ale dość marginalny, jeśli chodzi o znaczenie, element 
społeczności. Jego wizerunek jest negatywny – chłopi są przedstawieni w na-
wet gorszym świetle niż krytykowane przez wizjonerkę elity. Wprawdzie ciężko 
pracują, ale twierdzą, że wszystko zawdzięczają sobie i swojej pracy, nic Bogu. 
Są wiecznie niezadowoleni, chciwi, zmysłowi i brutalni „jak nieoswojone wie-
prze”, uparci jak osły, zatracają się w obżarstwie i bezmyślnych zabawach; są 
związani z doczesnością w jej najbardziej prymitywnym, fizycznym wymiarze 
i nie dbają o nic więcej22. Widzimy więc, że obraz ten nie różni się wiele od 
francuskich czy niemieckich stereotypowych wizerunków wieśniaka, podkre-
ślających jego „zwierzęcą” niemal naturę, związek z fizycznością i niezdolność 
do pojęcia wartości wyższych. Jednak wbrew poglądowi, że chłop należy do 
ubogich, uciskanych prostaczków, pauperes, których potentes powinni chronić 
i otaczać opieką, bo są bezsilni i jako „ubodzy” bliżsi Bogu, Brygida nie zalicza 

Birgitta och hennes värld, Stockholm 1971; A. Härdelin, Birgittas samhällsvision och klosteridé, 
w: tegoż, Kult, konst och kontemplation. Studier i medeltida svenskt kyrkoliv, Eslov 1998, s. 79–94.

22 Birgitta, Revelaciones Book I, with Magister Mathias Prologue, ed. C.-G. Undhagen, Upp-
sala 1978, Revelatio 59; tamże, Revelaciones, Book II, ed. C.-G. Undhagen, B. Bergh, Uppsala 
2001, Revelatio 20; tamże, Revelaciones, Book IV, ed. H. Aili, Uppsala 2002, Revelatio 76; tamże, 
Reuelaciones Extravagantes, utg. L. Hollman, Uppsala 1956, Revelatio 83; Por. A. Waśko, Arys-
tokraci ducha…, s. 142–143.
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chłopa do tej grupy. Pauper w jej pismach to najemny robotnik, służący, prosty-
tutka i żebrak, nie chłop, który żyje ze swojego gospodarstwa, może nie zasobnie, 
ale zgodnie ze swoim stanem23. Chłop jest więc pyszny, uparty i prymitywny, 
a jedyne, co może go w oczach wizjonerki nieco usprawiedliwić to fakt, że nie 
jest to całkowicie jego wina. Winni tego stanu rzeczy są przede wszystkim pa-
nowie, rycerze i biskupi, którzy powinni być dla chłopów wzorem, pouczać ich 
słowem i przykładem własnego życia. Elita jest odpowiedzialna za stan moralny 
stojących niżej od siebie; tymczasem panowie prowadzą niesprawiedliwe wojny, 
rujnujące lud, wymuszają nienależne daniny, ucztują i piją bez miary, są chciwi 
i egoistyczni. Trudno więc, by mając taki przykład chłopi mogli wznieść się na 
wyższy poziom moralny24.

Idee i poglądy Brygidy ukazują ścisły związek szwedzkiej elity intelektu-
alnej XIV wieku z prądami epoki, z europejską myślą społeczną i teologiczną, 
co nie pozostaje bez wpływu na ukazany w Revelationes wizerunek chłopów. 
To samo można powiedzieć o innych XIV-wiecznych źródłach – teksty religijne 
i teologiczne (z których najciekawsze w kontekście omawianego tutaj wizerunku 
chłopów jest szwedzkie tłumaczenie Pięcioksięgu Mojżeszowego25), zwierciadło 
książęce26 napisane dla króla Magnusa, wspomniane już tłumaczenia romansów 
rycerskich powtarzają ten sam schemat: właściwie pomijają chłopów milczeniem, 
a jeśli odnoszą się do tej warstwy społecznej, ukazują ją konwencjonalnie, jako 
„lud”, któremu władca ma zapewnić pokój, czy jako „pracujących”, jeden z czło-
nów trójdzielnego schematu funkcyjnego. Autor Pięcioksięgu wyjątkowo silnie 
(na tle innych tekstów) podkreśla wartość chłopskiej pracy, pisząc: „Powinnością 
wszystkich ludzi jest praca na ziemi dla jej owoców. Ale jedni uprawiają zie-
mię sami, orząc i zbierając, inni czynią to mieczem i tarczą, by chronić tych, co 
zbierają i sieją, jeszcze inni przez służbę i wiedzę Bożą oraz modlitwy za tych, 
którzy bronią kraju i pracują w polu”27. Natomiast Konungastyrelsen powtarza 

23 A. Waśko, Arystokraci ducha…, s. 140, 263–274.
24 Tamże, s. 131–142, 216–219.
25 Fem Moseböcker pa fornsvenska enligt Cod. Holm. A1, ed. O. Thornell, Uppsala 1959.
26 Konungastyrelsen (En nyttigh bok om konunga styrilse ok höfdinga), ed. L. Moberg, Uppsala 

1984. 
27 Fem Moseböcker I, s. 135: „At arwodha iordhina til födho / the är aldra manna skuld / Vtan 

some arwodha iordhina siälwa mz plogh oc harwo / Oc some mz swärdh oc skiold at wäria them 
som ploghia oc saa / Oc some i gudz thiänist oc hans kännedom oc godhom bonom / före them som 
landin wäria oc arwodha iordhina”. 
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negatywny osąd Brygidy: „jak dzikie zwierzęta żyją chłopi (lud), którzy chcą 
tylko jeść i pić, bawić się i spać, i ulegać wszelkim cielesnym żądzom”28. Ów na 
ogół stereotypowy wizerunek i brak zainteresowania tą grupą ludności autorów 
piszących dla elity i o elitach w owej rycerskiej epoce, odzwierciedla znaczące 
zmiany w położeniu chłopów w XIV stuleciu. Nie stanowili już znaczącej siły 
politycznej, lokalne wiece straciły na znaczeniu, choć bönder zachowali część 
praw z dawnych czasów. Ich położenie ekonomiczne także uległo pogorszeniu 
(wskutek ucisku fiskalnego i ciągłych wojen w II połowie stulecia), chociaż bo-
gatsi chłopi żyli na podobnym poziomie co drobne rycerstwo. Najbardziej jednak 
– i to odzwierciedla literatura – chłopi stracili w sensie społecznym. W XIII wie-
ku słowo bonde było synonimem wolnego mieszkańca królestwa, sto lat później 
bönder stali się warstwą niższą, o niewysokim prestiżu, niefunkcjonującą prawie 
w świadomości i kulturze elit.

Sytuacja ta uległa zmianie w XV stuleciu, gdy chłopi ponownie ukazali się 
na szwedzkiej scenie politycznej jako znacząca siła: w okresie buntu przeciw 
Erykowi Pomorskiemu, zwanego powstaniem Engelbrekta (1434–1438), i pod-
czas rewolt chłopskich armii pod wodzą arcybiskupa Jönsa Bengtssona Oxen-
stierna i biskupa Kettila Karlssona Wazy przeciw królom Karlowi Knutssonowi 
Bonde (w roku 1457) i Chrystianowi I (1462–1464)29.

Powstanie Engelbrekta wywołali chłopi z najbardziej izolowanej północno- 
-zachodniej prowincji Szwecji, Dalarna, gdy król Eryk Pomorski zlekceważył ich 
prośby o odwołanie okrutnego duńskiego wójta Jösse Erikssona. Armia chłopska, 
do której przyłączali się chłopi z kolejnych dzielnic, ruszyła na zamki królewskie, 
zdobywając je i paląc. Gdy rebelia rozlała się na cały kraj, poparła ją szwedzka 
Rada Królestwa, a po śmierci przywódcy chłopów Engelbrekta Engelbrektsso-
na (drobnego rycerza z Dalarna) i wyeliminowaniu jego następcy, ludowego try-
buna Eryka Puke, przejęła nad nią kontrolę. Chłopski bunt przeciw królewskim 

28 Konungastyrelsen, cap. 3: „folk som änkte akta utan äta ok drikka leka ok sowa ok filghia 
allom sinom likama lusta”.

29 Podstawowa literatura dotycząca tego okresu w historii Szwecji to: L.-O. Larsson, Kalmaru-
nionens tid, Stockholm 1997, s. 265–338; J.E. Olesen, Unionskrige og Stændersamfund: bidrag til 
Nordens historie i Kristian I´s regeringstid 1450–1481, Aarhus 1983; D. Harrison, Karl Knutsson: 
en biografi, Lund 2002; E. Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen 1397–1457, Göteborg 1934; Bi-
drag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver, Tredje delen: Sverige under Karl Knutsson 
och Kristiern af Oldenburg 1448–1470, utg. C.G. Styffe, Stockholm 1870; T. Riis, Skandinavien im 
Mittelalter. Zwei Königsreiche und eine halbe Republik, w: Europa im späten Mittelalter, Beiheft 
40, hrsg. v. R.Ch. Schwinger, Ch. Hesse, s. 125–144; A.G. Christensen, Kalmarunionen og nordisk 
politik 1319–1439, Copenhagen 1980, s. 200–242.
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urzędnikom przekształcił się w wojnę Szwedów z unijnym królem, zakończoną 
jego obaleniem w 1439 roku. Wzrost politycznego znaczenia chłopów obrazuje 
zapraszanie ich przedstawicieli na kolejne zjazdy Rady Królestwa od roku 143530.

Rosnącą siłę polityczną i militarną chłopów docenił arcybiskup Uppsali 
Jöns Bengtsson, wzywając ich pod swoje rozkazy, gdy podniósł bunt przeciw 
królowi Karlowi Knutssonowi w 1457 roku. Chłopska w przeważającej części 
armia doprowadziła do obalenia władcy i powołania na tron Chrystiana I. Jednak 
gdy ten kilka lat później uwięził arcybiskupa, chłopi spontanicznie ruszyli na 
Sztokholm, a potem pod sztandary siostrzeńca Jönsa, biskupa Linköping Kettila, 
żądając uwolnienia prałata. I ponownie chłopska armia odniosła sukces: arcybi-
skup został zwolniony, a Chrystian musiał opuścić Szwecję31.

Jako jedni z głównych bohaterów opisywanych wydarzeń chłopi pojawili 
się na kartach XV-wiecznych kronik: w latach 50. powstały, prawdopodobnie 
w kancelarii króla Karla Knutssona, kroniki rymowane – Karlskrönikan (oma-
wiająca okres od 1389 do 1452 roku)32, następnie w latach 1472–1490 jej kon-
tynuacja, Sturekrönikan33, oraz tzw. Förbindelsedikten34 (kronika łącząca Eriks-
krönikan i Karlskrönikan, a więc obejmująca okres 1319–1389). Około 1470 roku 
powstała także łacińska kronika Ericusa Olai35. Autorzy kronik rymowanych, 

30 O powstaniach chłopskich w XV w. zob. P. Reinholdsson, Uppror eller resningar? Sam-
hällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige, Uppsala 1998; L.-O. Larsson, Engelbrekt 
Engelbrektsson och 1430–talets svenska uppror, Stockholm 1984; D. Harrison, Uppror och alli-
anser. Politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle, Lund 1997. O chłopach w Radzie i roz-
woju parlamentaryzmu w średniowiecznej Szwecji zob. H. Schück, Rikets råd och män. Herredag 
och råd i Sverige 1280–1480, Stockholm 2005, s. 98–121.

31 Zob. H. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden: släkthistoriska stu-
dier, Stockholm 1952; Kettil Karlsson Vasa, Nordisk Familjebok, Stockholm 1926, s. 767–768; 
H. Gillingstam, Jöns Bengtsson, w: Svenskt Biografiskt Lexikon, Vol. XXVIII (1992–1994), s. 496.

32 Karlskrönikan, w: Svenska medeltidens Rim-Krönikor, Andra delen, utg. G.E. Klemming, 
Stockholm 1866. Zob. E. Neuman, Karlskrönikans proveniens och sanningsvärde, „Samlaren” 
(1927).

33 Sturekrönikan, w: Svenska medeltidens Rim-Krönikor, Tredje delen, utg. G.E. Klemming, 
Stockholm 1867–1868, s. 1–190. Zob. M. Nordquist, „What You Hear is the Truth”. Authorisation 
Strategies in Late-Medieval Swedish Rhymed Chronicles, w: Authority and Gender in Medieval 
and Renaissance Chronickles, ed. J. Dresvina, N. Sparks, Newcastle 2012, s. 291–317.

34 Förbindelsedikten, w: Svenska medeltidens Rim-Krönikor, Forsta delen, utg. G.E. Klem-
ming, Stockholm 1865.

35 Ericus Olai, Chronica regni Gothorum, w: Scriptores rerum suecicarum medii aevi, tomi 
II, ed. E.M. Fant, E.G. Geijer. O genezie i ideologii kroniki Ericusa Olai zob. E. Lönnroth, Ericus 
Olai som politiker, w: tegoż, Från svensk medeltid, Stockholm 1961, s. 127–142; O. Ferm, När 
och för vem skrev Ericus Olai sin Chronica regni Gothorum?, „Lychnos. Årsbok för idé- och 
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związani z dworami Karla Knutssona i jego następcy, regenta Stena Sture, usiło-
wali, z gorszym literackim efektem, naśladować rycerską Erikskrönikan. Jednak 
konwencjonalne opisy dworskich uroczystości musiały – pod naporem wydarzeń 
– ustąpić miejsca opisom bitew i buntów, w których dużą rolę odegrali chłopi. 
Kronika Ericusa Olai, powstała prawdopodobnie na zlecenie kapituły uppsalskiej 
i niezwiązana tak jak kroniki rymowane konwencją literatury dworskiej, ukazuje 
w wielu miejscach rosnące polityczne i militarne znaczenie bönder. Symboliczne 
znaczenie ma np. opisana przez kronikarza rywalizacja arcybiskupa Jönsa i kró-
la Karla o poparcie chłopów. Skonfliktowani ze sobą prałat i władca wysyłali 
do chłopów liczne listy, prosząc „drogich przyjaciół” o poparcie – listy te mieli 
odczytywać księża parafialni w kościołach. Według Ericusa biskup groził usu-
nięciem z urzędu duchownych, którzy ogłaszali listy królewskie, a władca groził 
uznaniem za zdrajców tych, którzy odczytywali listy arcybiskupa36. 

Kronikarze mają na ogół przychylny stosunek do powstania Engelbrekta 
i późniejszego buntu biskupa Kettila: pierwsze rozpoczęło polityczną karierę 
Karla Knutssona, marszałka podczas powstania, drugi skutkował przywołaniem 
go na tron szwedzki, a XV-wieczne kroniki rymowane są uważane za dzieła pro-
pagandowe, stronnicze na korzyść tego władcy. Pomimo tego pozytywnego obra-
zu chłopskich powstań wizerunek chłopów na kartach kronik nie jest bynajmniej 
jednoznacznie pozytywny. Autor Sturekrönikan ma do nich wyraźnie protekcjo-
nalny, a niekiedy wręcz pogardliwy stosunek. Opisując zakończony klęską atak 
chłopów na Sztokholm (w obronie arcybiskupa Jönsa) stwierdza, że nie poda imie-
nia bohaterskiego przywódcy chłopów, bo „o chłopskich wojnach nie śpiewa się 
pieśni”37. Chłopi są często ukazywani jako dziki i okrutny tłum, tłuszcza opętana 
żądzą krwi i zniszczenia. Przywódcy chłopów (nieraz rycerskiego pochodzenia) 
grożą przeciwnikom, że wydadzą ich na pastwę rozwścieczonego tłumu bönder, 
co budzi przerażenie i natychmiast skutkuje38. Po zdobyciu królewskich twierdz 
chłopi chcą palić i mordować i tylko z trudem można ich powstrzymać przed 
krwawym rozprawieniem się z ich załogami. Są gwałtowni w słowach i czynach, 
grożą wywlekaniem królewskich wójtów za włosy i krwawą rozprawą z nimi, co 

lärdomshistoria” 1993, s. 151–167; B. Tjällén, Church and nation: The discourse on authority in 
Ericus Olai’s Chronica regni Gothorum (c. 1471), Stockholm 2007.

36 Ericus Olai, Chronica… s. 191.
37 Sturekrönikan…, s. 28: „bondha örligh kan man ekke priisa / ekke aff there striidh qwädha 

stora wiisa”.
38 Karlskrönikan…, s. 40.
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kronikarz uważa za oznakę dzikości i nieucywilizowania39. Jego całkowitą apro-
batę zyskuje natomiast postępowanie Karla Knutssona, który po pokonaniu zbun-
towanych chłopów jednej ze szwedzkich prowincji kazał spalić ich przywódców, 
mówiąc: „Jeśli ich się nie nastraszy, nigdy nie będą nas słuchać”40. Brzmi w tym 
zdaniu przeświadczenie o nierównowadze stanów i konieczności utrzymania niż-
szego w podległości, nawet używając siły, a także pewna obawa przed radykali-
zacją chłopów i groźbą wystąpień rewolucyjnie antystanowych. Kronikarz zdaje 
się sądzić, że taką groźbę stanowili przywódcy chłopscy po śmierci Engelbrekta, 
przede wszystkim Eryk Puke, którego oskarża o plany zajęcia zamku w Örebro 
i przekształcenia go w klasztor – mauzoleum Engelbrekta, oraz o dążenie do wy-
wołania chłopskiej rewolucji, po której podatki miały zostać zniesione (co rów-
nało się zniesieniu różnic stanowych). Sam Eryk według kronikarza chciał zostać 
„chłopskim królem”41. Autor Karlskrönikan opisuje naradę Eryka Puke z innym 
przywódcą chłopskim, Hansem Martenssonem, która miała odbyć się po uznaniu 
przez chłopów władzy marszałka Karla Knutssona. „Wszyscy myślą, że już po 
sprawie, ale nie my chłopi” – mówi Hans – „gdy ludzie z Dalarna i Helsinglandu 
się zbiorą, to wtedy inaczej zagramy”. Obaj przywódcy knuli więc wedle kroni-
karza spisek, który miał na celu obalenie marszałka, słusznie zatem zostali ujęci 
i skazani na śmierć. Eryk Puke został ścięty, a Hans Martensson włóczony końmi 
na ulicach Västerås. Chłopi z Dalarna zabili w odpowiedzi wójtów Karla Knuts-
sona i odmówili płacenia podatków: „Chłopi chcą być swoimi własnymi panami”, 
pisze autor Karlskrönikan, „takie szaleństwo wymyślili”42.

Pomimo tych obaw przed chłopskim radykalizmem w kronikach przewa-
ża jednak pozytywny obraz chłopów. Ich okrucieństwo jest usprawiedliwiane 
uciskiem podatkowym królów unijnych i nadużyciami cudzoziemskich wójtów, 
które kronikarze ze szczegółami opisują. Autor Karlskrönikan pisze, że żołdacy 
wójtów zabierają z chłopskich chat żywność, ubrania, rogi do picia, nawet ostat-
nią gęś, a chłopi, by zapłacić podatek, pozbywają się siekier, kotłów, garnków 

39 Tamże, s. 44. 
40 Tamże, s. 141–142, 159: „thy wtan almoghen faar naghan agha / the lydha oss aldrey j wara 

dagha”.
41 Tamże, s.132, 144 (bondakonung). O kulcie Engelbrekta zob. G. Carlsson, Engelbrekt som 

Helgon, „Kyrkohistorisk årsskrift”, 21, 1921, s. 236–243.
42 Karlskrönikan…, s. 151–152: „man menar thz är nw alt slet / wj böndher menom ey alle thz / 

ner dalakarla och helsinga koma saman / wj fa än tha eth annath gaman”; s. 156: „Alla bönder 
mente egna herre wara tha / th slogho the tolkan darskaap oppa”.
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i krów. Opornych wójt każe porywać z gospodarstw, z dróg wiodących na wiec 
i do kościoła43, wiesza ich w dymie, ich żony więzi i każe im pracować tak ciężko, 
że rodzą martwe dzieci44. Zwraca uwagę niekonwencjonalne, wręcz emocjonalne 
przedstawienie chłopów jako cierpiących ludzi, którzy tracą „przyjaciół i krew-
nych”45. Kronikarze oddają im też kilkakrotnie głos, przytaczając słowa chłop-
skich przywódców i wojowników i podając ich imiona46.

Największe uznanie autorów kronik budzi sprawność bojowa chłopów, 
szczególnie ludzi z Dalarna (dalakarlar), których autor Diariusza z Vadstena 
określa jako feroces et bellicosi47. W ataku na zamek Agnaholm (w 1434 r.) idą 
mężnie (manlika) na mury, wielokrotnie ponawiają szturm, woląc umrzeć niż 
odstąpić48. Ich siła militarna budzi strach: gdy odmówili płacenia podatków Kar-
lowi Knutssonowi i odrzucili jego list z wezwaniem do podporządkowania się, 
Karl chciał wysłać przeciw nim wojsko, ale część Rady Królestwa sprzeciwiła 
się temu, obawiając się klęski49. Szczególny podziw wzbudziła postawa chłopów 
w bitwie na Helgeandsholmen (Wyspa św. Ducha, na której znajdował się szpi-
tal) pod Sztokholmem, opisywana szeroko przez wszystkich kronikarzy. Trzystu 
chłopów idących na pomoc uwięzionemu arcybiskupowi Jönsowi Bengtssonowi 
zostało tam odciętych od swoich głównych sił. Po całym dniu zaciętej obrony, 
w walce z żołnierzami króla Chrystiana, większość z nich zginęła lub została 
pojmana; trzydziestu trzech ocalałych broniło się do końca w kościele św. Ducha 
(Helgeandskyrkan). Ericus Olai pisze, że obiecano im życie, jeśli się poddadzą, 
ale każdy, który złożył broń, był natychmiast zabijany. Ostatnich ośmiu (w tym 
ich przywódcę Johana Lindorma) pojmano i stracono później w Sztokholmie. 

43 Tamże, s. 23. Miejsca te były od XIII w. objęte mirem królewskim; autor wskazuje więc na 
bezprawie czynione przez wójtów.

44 Tamże, s. 24: vinir ok frandhir.
45 Tamże, s. 35.
46 Karlskrönikan wymienia Elefa Djäkn, Joana Folkessona (s. 33), Hermana Bermana (s. 44), 

Petera Ulfssona (s. 46), Joana Karlssona (s. 81) i innych; wszyscy dowodzili chłopskimi armiami 
w czasie powstania Engelbrekta, a niektórzy z nich byli chłopami. Hans Martensson (pochodzenia 
chłopskiego), wymieniony w Karlskrönikan (s. 151) był jednym z wodzów w chłopskiej armii Ery-
ka Puke, a Johan Lindorm (którego imię podaje Ericus Olai, s. 190) dowodził oddziałem chłopów, 
walczących w Sztokholmie w obronie arcybiskupa Jönsa.

47 Vadstenadiariet. Latinsk text med översatting och kommentar, utg. C. Gejrot, Stockholm 
1996, cap. 753.

48 Karlskrönikan…, s. 47.
49 Tamże, s. 157–165. Ostatecznie chłopi zgodzili się na rokowania pod groźbą armii Karla 

Knutssona.
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Złamanie słowa danego chłopom, którzy chcieli się poddać (choć w zgodzie 
z ówczesną praktyką, iż pospólstwo nie ma honoru, więc dane im słowo nie obo-
wiązuje) kronikarz ocenia surowo, jako hańbę. Dowódca wojsk królewskich Ture 
Tureson, zwany odtąd „chłopskim rzeźnikiem”, zdaniem Ericusa źle się przy-
służył królowi, bo po tym wydarzeniu chłopi masowo przyłączali się do wojsk 
biskupa Kettila, który wzniecił bunt, by uwolnić arcybiskupa50. Pod dowództwem 
tegoż biskupa chłopi z Dalarna ponownie odznaczyli się odwagą, pokonując pod 
Haraker duńskich rycerzy i knechtów (1464 r.). Bitwa ta była ważnym etapem 
w rozwoju szwedzkiej świadomości narodowej i przedstawiano ją jako wielkie 
zwycięstwo Szwedów nad Duńczykami51.

Chłopi wprawdzie czasem „rzucając dzidy i kusze zmykali do lasu”52, roz-
chodzili się do domów, gdy oblężenie trwało zbyt długo, ale na ogół byli nie-
ustępliwi i zawzięci. Nie brali jeńców, kierując się nie tylko żądzą zemsty, ale 
też zimną kalkulacją zysków i strat. „Nie dam ci pokoju” – powiedział jeden 
z chłopów do duńskiego żołnierza, gdy oddział Duńczyków został otoczony na 
Käpplingeholmen w Sztokholmie. „Jeśli wezmę cię do niewoli, wrócisz tu. Je-
śli umrzesz, więcej nam nie zaszkodzisz”. Kronikarz dodaje, że duński żołnierz 
wnet poczuł chłopski topór na karku53. 

Chłopska armia w powstaniu Engelbrekta miała swoich wodzów i walczy-
ła pod własnymi sztandarami (wspomniany jest np. Dalabaner, sztandar Dalar-
na54). Chłopi byli też nieźle uzbrojeni i wyszkoleni. Autor Karlskrönikan opisuje 
chłopów ciągnących z Karlem Knutssonem na Skanię: „Wielu miało zbroje i ko-
nie, byli gotowi na bój jak najlepsi rycerze. Nikt nie wątpił, że nie ustąpią przed 
duńskimi zbrojnymi. Świetnie strzelali i naciągali kusze z koni nie gorzej niż 
rycerze. Ich dalekarlijskie strzały były tak ostre, że przeszywały i człowieka i ko-
nia”55. Kronikarze wielokrotnie wspominają, że chłopi szli do ataku konno, mieli 

50 Ericus Olai, Chronica…, s. 190; Olaus Petri, Svenska krönika, utg. G.E. Klemming, Stock-
holm 1860, s. 229.

51 Vadstenadiariet…, cap. 755; Sturekrönikan..., s. 37.
52 Karlskrönikan…, s. 133–134, a także s. 138–139, 168. 
53 Tamże, s. 307: „dänen ropade stat mic for liif oc sund / bonden swor iac gör thz engen lundh 

/ worder tw fangen tw komber igen / dör tw nw thw gör mic aldre meen”.
54 Sturekrönikan…, s. 60.
55 Karlskrönikan…, s. 295: „the waro en dels mz harnisk oc häst / erdoge som hofmän bäst / 

man torfte a thom eyncte twika / for danska hofmän the ey wika / the kunna wäl skywta oc spänne 
til hest / som nogra hofmän aller bäst / Thera dalapila waro sa hwaas forsan / the gingo bade ginom 
häst oc man”.
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topory, dzidy, łuki i kusze, oraz zbroje56. W XV wieku wielokrotnie i nadaremnie 
zabraniano chłopom posiadania broni; szczególnie na obszarach pogranicznych 
(Småland przy granicy z Danią, Dalarna przy granicy norweskiej) różnica mię-
dzy drobnym rycerstwem (lågfrälse) i chłopami (skattebönder) polegała tylko 
na tym, że ci drudzy płacili podatki, a i tego odmawiali, jeśli musieli brać udział 
w wyprawach wojennych. Podatki płacili przecież dlatego, że w zamian mieli 
otrzymać ochronę wojskową i pokój. Poza tym mieszkali w podobnych domo-
stwach, mieli podobny status majątkowy, broń i służbę. Takich chłopów, trwa-
jących przy starym wojowniczym etosie z czasów bondesamhället, nazywano 
bondefrälse (chłopskim rycerstwem)57. Autor Karlskrönikan uznaje w pewnym 
sensie ten etos, skoro bez komentarza cytuje słowa chłopów z Dalarna do człon-
ków Rady Królestwa (w czasie Powstania Engelbrekta): obiecują oni posłuszeń-
stwo Radzie „na swój honor i cześć”58. Podobne odwołania do honoru brzmią 
w słowach chłopów upplandzkich, które miały paść na wieść o uwięzieniu arcybi-
skupa Jönsa przez króla Chrystiana: „To hańba dla nas Szwedów, musimy ruszyć 
[by uwolnić biskupa], lepiej zginąć, niż żyć w pohańbieniu”59. 

W Erikskrönikan powtarzają się stwierdzenia o władcy, który daje chłopom 
pokój i sprawiedliwość60. Kronikarze XV-wieczni zaświadczają, że nie jest to 
jedynie konwencja literacka, wywodząca się z definiowanego przez np. zwier-
ciadła książęce średniowiecznego ideału władcy, lecz idea żywa w świadomości 
szwedzkich chłopów. Według nich główną przyczyną chłopskich buntów w XV 
stuleciu były niesprawiedliwe rządy – bezprawnie nakładane podatki, samowola 
wójtów, łamanie przez nich miru itp. Eryk Pomorski obiecał kochać chłopów, 
zapewnić im bezpieczeństwo i poszanowanie prawa, a tymczasem toczył bez-
ustanne wojny, a lud gnębił podatkami. Gdy chłopi udali się na jego dwór ze 
skargą na jego wójta, Eryk, wściekły, bił ich i ciągnął za włosy. Nie tak powinien 

56 Np. gdy Engelbrekt wezwał chłopów z Västergötland do poparcia powstania, przybyli 
„odziani w zbroje i silnie uzbrojeni” („mz harnisk oc starka wäria”), Karlskrönikan…, s. 46.

57 Zob. M. Cederholm, De värjde..., s. 229–230.
58 Karlskrönikan…, s. 165: „vidh hedher och ära”.
59 Sturekrönikan…, s. 27–28: „wy motte man aff huse wth gaa bätre är oss döö än liffua mz 

skam”.
60 Zob. wyżej. O królu jako dawcy pokoju i sprawiedliwości w literaturze szwedzkiej pisała 

Kristin Drar w Konungens herravälde sasom rättvisans, fridens och frihetens beskydd. Medelti-
dens fursteideal i svenskt hög- och senmedeltida källmaterial, Stockholm 1980.
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postępować król ze „swoimi ubogimi”, mówi autor Karlskrönikan61. Ubogi (arm, 
fattig) oznacza tutaj nie ubogiego w dobra materialne, ale poddanego, słabego, 
potrzebującego opieki władcy. Piszący na początku XVI wieku kronikarz Gusta-
wa Wazy Olaus Petri zauważa, że dla każdego władcy lepiej mieć zadowolonych 
chłopów niż wiele zamków, o czym przekonał się boleśnie Eryk Pomorski. Brak 
sprawiedliwości prowadzi do buntu, a szwedzkiego chłopa nie jest łatwo zgnieść 
i poddać swojej władzy, gdyż kraj obfituje w bagna, puszcze i góry, gdzie trudno 
go dosięgnąć62. Autor Karlskrönikan cytuje słowa chłopskiego przywódcy, który 
stwierdził, że chłopi powstali w obronie sprawiedliwości i prawa63. Dlatego też, 
żądając przywrócenia sprawiedliwości, zabili i wygnali kilkunastu królewskich 
wójtów, lecz po zdobyciu Sztokholmu podziękowali tamtejszemu wójtowi Hanso-
wi Krummedike za to, że zawsze przestrzegał prawa64. 

Szczególnie dotkliwie chłopi odczuwali ucisk podatkowy: ściąganie no-
wych, nadzwyczajnych, lub wyjątkowo wysokich podatków. Vadstenadiariet po-
daje, że w 1460 roku król Chrystian nałożył podatek w wysokości jednej marki 
szwedzkiej od każdego dymu, contra leges patriae, a pieniądze wysłał do Danii65. 
W roku następnym opodatkował szwedzkich chłopów ponownie: tym razem był 
to podatek pogłówny, wymagany nie tylko od chłopów-posiadaczy ziemskich, 
ale także od dzierżawców. Pieniądze te – „jak się mówi”, pisze kronikarz – Chry-
stian przeznaczył na wykup ziemi w Holsztynie, co było jednoznaczne z wyzy-
skiem królestwa szwedzkiego na cele niemające z jego interesem nic wspólne-
go66. W roku 1463 Chrystian nałożył na chłopów podatek okrętowy (skeppsvist) 
w wysokości 12 öre od chłopa-posiadacza ziemskiego i 6 öre od dzierżawców67. 
Według Sturekrönikan chłopi rzekli wtedy, że „zanim to się stanie, raczej umrą 
i wolą umrzeć niźli żyć”, ale tym razem już nie zapłacą „bezprawnego podatku” 
(oolaghlighen skat)68. 

61 Karlskrönikan…, s. 23–25.
62 Olaus Petri, Svenska..., s. 176. O kronice pisał np. G.T. Westin, Olaus Petri, Peder Svart och 

Gustav Vasa. Religion, politik och historieskrivning i början av1500-talet, Stockholm 2002.
63 Karlskrönikan..., s. 31.
64 Tamże, s. 37.
65 Vadstenadiariet..., cap. 712.
66 Tamże, cap. 719
67 Tamże, cap. 720.
68 Sturekrönikan..., s. 26: „och alla sworo aff rätta nödh / thz the wylle förre bliffua dödh / 

och wille häller döö än liffua / än the sculo annan tiidh oolaghlighen skat wtgiffua”. Sprawa ta 
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Drugi element, obok sprawiedliwości, ważny w ideale średniowiecznego 
władcy, to zachowanie i obrona pokoju. Także tego obowiązku wobec ludu unijni 
królowie nie spełniali. Chłopi w kronikach to najpierw ciemiężony lud, potem 
zmuszeni do walki (łamaniem prawa) zaciekli i okrutni wojownicy. Wojna nie 
jest jednak ich żywiołem. Opuszczają armię, by wrócić do swoich gospodarstw, 
pragną sprawiedliwej władzy i pokoju. Jeden z kronikarzy przytacza charaktery-
styczną opowieść: gdy konflikt między arcybiskupem Jönsem a królem Karlem 
Knutssonem przeciągał się, chłopi, zmęczeni wojną, usiłowali mediować między 
zwaśnionymi stronami i doprowadzić do pokoju69. 

Z napomknień i sugestii kronikarzy można też wywnioskować, że prawo 
stanowiło ważny element w życiu wiejskiej wspólnoty. Ważne decyzje chłopi po-
dejmowali na wiecach, wybierali przywódców, odbywali narady i wysyłali po-
słów. Po fiasku interwencji ich posłów u Eryka Pomorskiego chłopi z Dalarna 
zebrali się na wiecu, gdzie wybrali przywódcę i – po rozmowach z przedstawicie-
lami Rady Królewskiej – oznajmili, że odmawiają dalszego płacenia podatków, 
dopóki wójt Jösse Eriksson nie zostanie ukarany. Powstanie wzniecili dopiero 
wtedy, gdy uznali, że sami muszą wymierzyć mu sprawiedliwość, bo trudno jej 
oczekiwać od króla czy Rady70. Starali się działać zgodnie z prawem i obyczajem, 
nadając swoim akcjom, także zbrojnym, znamię legalności. Już w trakcie powsta-
nia porwali wprawdzie Jösse Erikssona z klasztoru w Vadstena, gdzie się schronił 
(łamiąc prawa klasztoru i prawo azylu), ale nie zabili go od razu. Zawieźli go, 
związanego jak świnię i bez kropli miodu czy wina – biada kronikarz – na wiec 
w Motala, gdzie stanął przez sądem, który skazał go na śmierć. Wyrok wykonano 
okrutnie, mówi autor Karlskrönikan, ścinając wójta toporem, bo żaden chłop nie 
posiadał miecza71.

Chłopskie rebelie miały mieć jeszcze jedną przyczynę: niechęć do ob-
cych, wyzwolenie królestwa z ucisku, jakim były rządy duńskich królów unij-
nych i ich urzędników. Według autora Karlskrönikan chłopi walczyli nie tylko 

stała się przyczyną konfliktu arcybiskupa Jönsa z Chrystianem I. O podatkach w XV-wiecznej 
Szwecji zob. T. Lindkvist, Medeltida bönder och skatter, „Historisk tidskrift”, 102, 1982, s. 31–55; 
M. Cederholm, De värjde..., s. 61–88. O stosunku do podatków w średniowieczu zob. np. E.A.R. 
Brown, Taxation and Morality in the XIIIth and XIVth Centuries, „French Historical Studies”, 7, 
1973, s. 1–28.

69 Olaus Petri, Svenska…, s. 231.
70 Karlskrönikan…, s. 28–29.
71 Tamże, s. 154.
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o sprawiedliwość dla siebie, ale o pomyślność całego królestwa Szwecji. Engel-
brekt miał oznajmić Radzie w imieniu chłopów: „Chcemy pomóc królestwu w tej 
biedzie, albo wszyscy padniemy w bitwie; chcemy się cieszyć prawem królestwa, 
albo zginąć”72. W trakcie oblężenia duńskiego garnizonu w Sztokholmie przez bi-
skupa Kettila i stronników arcybiskupa, chłopi mieli zwrócić się do Rady z żąda-
niem obalenia Chrystiana, motywując to tym, iż Chrystian nie jest prawowitym 
królem, bo w czasie jego elekcji nie zapytano ludu o zgodę. Poza tym Szwecja 
zawsze była królestwem, więc powinien nią rządzić król, nie regenci czy prałaci. 
Należy więc przywołać z wygnania Karla Knutssona73. Niezależnie od wiary-
godności tej informacji, której celem wydaje się przekonanie odbiorcy, że Karl 
Knutsson był prawowitym, wspieranym przez lud władcą, na uwagę zasługuje 
przekonanie kronikarza, że chłopi działali na rzecz poszanowania praw króle-
stwa, stanowiąc jeden z elementów szwedzkiej wspólnoty politycznej. 

W Karlskrönikan i Sturekrönikan coraz częściej mówi się o chłopach jako 
Szwedach (svenske): Chłopi pod dowództwem Eryka Puke oblegający Sztokholm 
określani są jako Szwedzi, w kontraście do duńskiej załogi zamku sztokholmskie-
go. Po uwięzieniu arcybiskupa Jönsa przez Chrystiana autor Sturekrönikan mówi, 
iż ta wieść dotarła do chłopów i uznana została za wielką hańbę dla Szwedów; 
nie podobało się to chłopom, którzy zaczęli mówić między sobą: „Jakaż hańba 
nas Szwedów dotyka, dałby Bóg, by to nigdy więcej się nie zdarzyło”74. Chłopi są 
więc jednoznacznie w tekście utożsamiani ze Szwedami. Kronikarz przedstawia 
też konsekwentnie walkę chłopskiej armii biskupa Kettila z wojskiem Chrystiana 
jako wojnę szwedzko-duńską75. Wspomniano już powyżej o znaczeniu bitwy pod 
Haraker w szwedzkiej świadomości historycznej, choć bez wątpienia przyćmiło 
ją wspaniałe, ostateczne zwycięstwo regenta Stena Sture nad Chrystianem I pod 
Brunkeberg w 1471 roku. Kroniki ukazują chłopów jako warstwę świadomą 

72 Tamże, s. 31: „wi wiliom hielpa riket aff nödh / eller alla bliffua slagna dödh / och wiliom 
niwta rikesens räth / eller och dräpas allas slät”.

73 Olaus Petri, Svenska…, s. 232.
74 Sturekrönikan…, s. 27: „Thetta ryktet kom för almoghen fram / och war swänskom mannom 

tiil stora skam / saa illa monde thz almoghenom beehagha / och hwar bögynner siik för annan 
klagha / twy hwat skam oss swänskom skeer / gud giffui thz aldrigh skedde meer”. 

75 Tamże, s. 32–34, 55.
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narodowo, patriotyczną i antyduńską, w przeciwieństwie do kosmopolitycznej, 
szwedzko-duńskiej arystokracji76. 

Źródła XIV-wieczne nie dostrzegają chłopów, sto lat później sytuacja się 
zmienia. Chłopi pojawiają się w kronikach jako warstwa społeczna aktywna 
i świadoma, politycznie i narodowo, z własnym etosem, poczuciem honoru, 
przywiązaniem do prawa i tradycji. Źródła XV-wieczne świadczą też o istnieniu 
pewnej, często niedostrzeganej, wymianie idei między ludem a elitami, o braku 
poważniejszej bariery kulturowej. Ani chłopi nie byli tak pasywni jak myśla-
no, ani elity tak przekonane o swojej wyższości. Nie zmienia to faktu, że chłopi 
wdzierają się na karty kronik jakby wbrew woli ich autorów, którzy woleliby 
opiewać czyny rycerzy, bo przecież o chłopskich nie śpiewa się pieśni.
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StreSzczenie

Wizerunek chłopa w literaturze średniowiecznej był zdecydowanie krytyczny i dość ste-
reotypowy: chłop to potomek Chama, o zwierzęcej naturze, prymitywny i leniwy. Teo-
ria trójpodziału funkcyjnego nieco złagodziła ten obraz, ukazując chłopów jako część 
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społeczeństwa niezbędną dla jego prawidłowego funkcjonowania. Sytuacja chłopów 
szwedzkich różniła się jednak znacząco od pozycji chłopstwa w Europie „kontynental-
nej” – posiadali ziemię i prawa polityczne. Czy jednak lepsza niż w innych krajach eu-
ropejskich sytuacja chłopów w Szwecji miała wpływ na ich wizerunek w szwedzkich 
źródłach narracyjnych XIV i XV wieku? Analiza tekstów XIV-wiecznych wskazuje, że 
tworzenie się społeczeństwa stanowego w Szwecji i bliższy kontakt z europejską kulturą 
sprawił, iż chłopi utracili społeczny prestiż, którym cieszyli się jeszcze w XIII wieku 
i ich obraz nie odbiega od europejskiego wzorca. Natomiast w źródłach XV-wiecznych 
chłopi ukazani są jako warstwa społeczna o dużym znaczeniu politycznym i militarnym, 
z własnym etosem, świadomością narodową, jako część narodu politycznego. Źródła nie 
opisują ich jednoznacznie pozytywnie, ale świadczą o przełamaniu wcześniejszego ra-
czej negatywnego przekazu, odzwierciedlając dużą rolę chłopów w walkach Szwedów 
z królami unii kalmarskiej.

‘there are no SongS on peaSant warS’. the image of the peaSant  
in the SwediSh narratiVe SourceS of the 14th and 15th centurieS

abStract

The image of the peasant in the Medieval literature was decisively critical and rather 
stereotypical: the peasant was Ham’s descendant (Ham was one of the Noah’s sons), and 
he was animal, primitive and lazy in his character. The theory of the functional division 
into three social groups (estates) mitigated that image a bit presenting peasants as part 
of the society that was necessary for the whole to function properly. The situation of the 
Swedish peasants was actually different from the position of peasants in ‘continental’ 
Europe: they possessed land and political rights. But did a better situation of Swedish 
peasants influence their image in the Swedish narrative sources of the 14th and 15th 
centuries? The analysis of the 14th-century texts proves that the creation of a society 
based on estates in Sweden and a closer contact with the European culture were the rea-
sons why Swedish peasants lost their social prestige, which they had enjoyed in the 13th 
century, and, as a consequence, their image in the Swedish 14th century literature does 
not differ much from European model. On the other hand, in the 15th-century sources 
Swedish peasants are presented as a social group that played a significant political and 
military role, with their own ethos, national consciousness, and as part of the body politic. 
The sources do not describe them explicitly in a positive way, but they bear testimony that 
the previous – rather negative – image was changed, and they show a significant role of 
Swedish peasants in the fights with the kings of the Kalmar Union.




