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Wstęp

„Finis coronat opus”. Po wielu trudach i długim czasie, jaki upłynął od roz-
poczęcia gromadzenia artykułów, możemy oddać w Państwa ręce efekt na-
szej pracy. Średniowiecze, stanowiące wspólny mianownik wszystkich pu-
blikowanych tekstów, jest niezwykłą i tajemniczą epoką. Jak przyjmuje się 
w klasycznej historiografii, trwało około tysiąca lat. Jeśli weźmiemy jednak 
pod uwagę słowa słynnego francuskiego historyka, Jacques’a Le Goffa, cezu-
rę przesuniemy aż do połowy XX w., co daje bez mała kolejne pięć stuleci. 
Już sam czas trwania epoki sygnalizuje jej niezwykłą różnorodność, która 
pasjonuje (nie tylko młodych) badaczy.

Książka Varia Mediaevalia składa się z dwudziestu jeden artykułów, 
pogrupowanych w czterech blokach tematycznych ‒ Monarchowie i ich fa-
milie; O społeczeństwie i jego poczynaniach; Sztuka, architektura i artefakty 
codzienności oraz W świecie wiary i wyobraźni. Podział ten pozwolił na upo-
rządkowanie różnorodnych tekstów w sposób problemowy. Każdy z nich 
został opatrzony bibliografią, wskazującą wybrane przez autorów pozycje 
dotyczące poruszanych zagadnień.

Istotnym walorem niniejszej publikacji jest różnorodność środowisk aka-
demickich, z których wywodzą się autorzy artykułów, przedstawiający cały 
wachlarz poglądów oraz perspektyw badawczych. Teksty te zostały stwo-
rzone przez osoby, które dopiero rozpoczynają karierę naukową. Rozwija-
ją w ten sposób swoją pasję, realizują potrzebę przelania na papier rozwa-
żań, spostrzeżeń, analiz wydarzeń historycznych oraz przekazania innym 
efektów dotychczasowej pracy. Są to doktoranci i studenci, reprezentujący 
różne dziedziny nauk humanistycznych (takie jak archeologia, filozofia, hi-
storia, historia sztuki etc.), którzy patrzą na tę epokę nieraz w całkowicie 
różny sposób, wykorzystując odmienną metodologię, a także inne źródła. 
Daje nam to niezwykłą mozaikę artykułów, które łączy jedno ‒ średniowie-
cze właśnie. Mamy nadzieję, że publikacja Varia Mediaevalia nie tylko bę-
dzie zdobiła półki jej autorów, lecz także sięgną po nią osoby zainteresowane 
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historią średniowiecza. Być może stanie się natchnieniem dla młodych ba-
daczy, którzy chcieliby zacząć się dzielić swoimi dokonaniami, związanymi 
z badaniem przeszłości.

Wyjątkowość roku 2016, w którym obchodziliśmy tysiąc pięćdziesiątą 
rocznicę przyjęcia przez księcia Mieszka I i jego dwór chrztu, w symbolicz-
ny sposób oznaczało przyjęcie chrztu przez całą Polskę. Na temat wydarzeń 
sprzed ponad tysiąca lat nie mamy dokładnych, jednoznacznych źródeł, 
dlatego te odległe czasy są osnute nimbem tajemniczości, który próbuje się 
zastąpić nierzadko wydumanymi i niczym niepodpartymi hipotezami. Hi-
perbolizacja, idealizacja okoliczności oraz samego przebiegu uroczystości 
chrztu jest naturalnym zjawiskiem występującym w narodzie, który próbuje 
nadać mu rangę być może przewyższającą tę, którą miał w rzeczywistości. 
Niezależnie jednak od tego, chrzest Polski w 966 r. stał się kamieniem mi-
lowym w dziejach naszej Ojczyzny. Zadaniem badaczy przeszłości jest za-
chowanie w pamięci i przekazywanie wiedzy o tych wydarzeniach, a także 
dociekanie prawdy, pozwalające rozpraszać mroki dziejów w poszukiwaniu 
nieznanego. Niech więc jubileusz przyjęcia przez Polskę chrztu przyczyni 
się do szerzenia wiedzy historycznej, bez względu na to, czy wydarzenie to 
rzeczywiście nastąpiło dokładnie tysiąc pięćdziesiąt lat temu, czy wyglądało 
tak, jak w opisach oraz czy istotnie kierowano się przedstawianymi w pi-
śmiennictwie pobudkami.

Dziękujemy wszystkim Autorom, którzy przysłali swoje artykuły. Po-
dziękowania należą się także członkom Studenckiego Koła Naukowego 
Mediewistów Uniwersytetu Łódzkiego za zorganizowanie konferencji, sta-
nowiącej miejsce spotkań i platformę wymiany myśli dla młodych badaczy 
zainteresowanych średniowieczem. Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania tej książki. Niemały to zaszczyt pracować 
nad Varia Mediaevalia – publikacją, która, mamy nadzieję, okaże się intere-
sującą lekturą.

Redaktorzy
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Marek Stefański

Wojownik, polityk... i ojciec.  
Kilka słów o potomstwie Bolesława Chrobrego

Bolesław Chrobry, syn pierwszego historycznego polskiego władcy Miesz-
ka I i czeskiej księżniczki Dobrawy, zapisał się na stałe na kartach historii 
naszego kraju. Wiele atramentu przelano nad jego życiem i dokonaniami, 
zajmowano się m.in. zjazdem gnieźnieńskim z roku 1000, jego rządami 
w Czechach, a także kwestią koronacji królewskiej. Rzadziej jednak w dys-
kursie jest obecny wątek jego potomstwa. O ile o losach jego synów mówi się 
częściej i powstają osobne ich biografie (Bezprym1, Mieszko II2), o tyle mniej 
można przeczytać o córkach Bolesława. Nie sposób w tak krótkim tekście 
podjąć i omówić wszystkie wątki dotyczące potomstwa Chrobrego, a nawet 
należycie je streścić. Niemniej chciałbym poświęcić każdemu z dzieci Bole-
sława kilka zdań i zaakcentować najciekawsze lub najbardziej kontrowersyj-
ne wydarzenia z ich życia. 

Pierwszy polski król był żonaty czterokrotnie. O związkach tych wspo-
mina Thietmar: 

Poślubił córkę margrabiego Rykdaga, którą następnie odprawił. Z kolei pojął za 
żonę Węgierkę, z którą miał syna Bezpryma, lecz i tę również przepędził. Trze-
cią [żoną] była Emnilda, córka czcigodnego księcia Dobromira, która ‒ Chry-
stusowi wierna ‒ niestateczny umysł swojego męża ku dobremu zawsze kiero-
wała i nie ustawała w zabiegach, by przez wielką szczodrobliwość w jałmużnach 
i umartwienia odpokutować za grzechy ich obojga. Urodziła ona dwóch synów: 
jednego Mieszka i drugiego, którego ojciec nazwał imieniem swojego ukocha-
nego władcy, ponadto trzy córki, z których jedna jest ksienią, druga żoną grafa 
Hermana, trzecia zaś małżonką syna księcia Włodzimierza [...]3. 

1  B. Śliwiński, Bezprym, pierworodny syn pierwszego króla Polski (986 – zima/wio-
sna 1032), Kraków 2014. 

2  G. Labuda, Mieszko II król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa 
polskiego, Poznań 2008.

3  Kronika Thietmara, tłum., wstęp i przypisy M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ks. IV, 
r. 58, s. 84.
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W innym miejscu zaś ten sam autor pisze: 

Cztery dni potem przybyła do Cziczani córka margrabiego Ekkeharda Oda, 
o którą starał się od dawna Bolesław i po którą wysłał teraz swego syna Ottona4. 

Z kolei pierwszy polski kronikarz, Anonim zwany Gallem, zdaje się nie 
znać tych mariaży Bolesława, „obdarza” go bowiem jedną wybranką serca, 
o której czytamy co następuje: 

Nieraz bowiem żona jego, królowa, kobieta mądra i roztropna, wielu wyda-
nych na śmierć za przestępstwo wyrwała z rąk pachołków, ocaliła od bezpo-
średniego niebezpieczeństwa śmierci i w więzieniu, pod strażą zachowywała 
ich miłosiernie przy życiu, niekiedy bez wiedzy króla, a kiedy indziej za jego 
milczącą zgodą5. 

Możliwe, że słowa te dotyczą trzeciej żony króla, Emnildy6, z którą prze-
żył prawie 30 lat. 

Najstarszym z synów Bolesława Chrobrego był Bezprym, którego matką 
była bezimienna Węgierka7. Jej filiacja pozostaje tajemnicą, jednak można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa odrzucić pogląd, że była ona córką księcia 
węgierskiego Gejzy. Thietmar wspomina tylko jej pochodzenie, nie dodaje, 
że była to latorośl władcy Węgier, choć znał jego imię, a pisząc o pozosta-
łych żonach Bolesława, miał zwyczaj odnotowywania, z jakiej rodziny się 
wywodziły. Z tego można wysnuć wniosek, że matką Bezpryma była córka 
jednego z przedstawicieli dynastii Arpadów, którego Thietmar po prostu nie 
znał8. Niewykluczone, że małżeństwo to miało tylko przypieczętować sojusz 

4 Ibidem, ks. VIII, r. 1, s. 217.
5  Gall Anonim, Kronika polska, przekład R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wro-

cław 2003, ks. I, r. 13, s. 32.
6  Źródło współczesne Chrobremu, czyli Kronika Thietmara, mówi, jak już wspomnia-

no, o czterech ożenkach Bolesława. Być może Anonim zw. Gallem, piszący swoje 
dzieło wiek później, na dworze Bolesława Krzywoustego, połączył te informacje 
i „stworzył” jedną kobietę, z którą władca dzielił małżeńskie łoże przez długi czas. 

7  Bezprymowi poświęcam w tym tekście nieco więcej miejsca, ponieważ, moim zda-
niem, jest to postać o wiele mniej znana i słabiej obecna w społecznej świadomości 
niż jego przyrodni brat, Mieszko II. Nie będę również rozwijał życiorysu następcy 
Chrobrego, zgodnie z zasadą sformułowaną na początku artykułu. 

8  G. Györffy, Święty Stefan I, król Węgier i jego dzieło, tłum. T. Kapturkiewicz, Warsza-
wa 2003, s. 110.
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Gejzy i Mieszka I9. Związek ten przypuszczalnie trwał między 985 a 987 r.10, 
natomiast Bezprym urodził się w 986 lub 987 r.11 

Polski władca odesłał swoją wybrankę na Węgry, pozostawiając przy 
swym boku ich wspólnego syna. Postępowanie Bolesława wobec małego 
Bezpryma jest zrozumiałe. Jeśli pierworodny opuściłby władztwo ojca wraz 
z matką, mógłby w przyszłości stać się zagrożeniem dla innego syna Chro-
brego, który zasiadłby na tronie. Nie miał on również pewności, czy wśród 
jego potomstwa pojawi się kolejny przedstawiciel płci męskiej12. 

Wkrótce Bolesław ponownie zawarł związek małżeński, tym razem 
z Emnildą, córką Dobromira13. Ich pożycie układało się raczej poprawnie, 
bowiem trwało aż do jej śmierci przypadającej w roku 1016 lub 1017, a para 
doczekała się co najmniej pięciorga dzieci (3 córki i 2 synów)14. Jednym z ich 
potomków był urodzony w 990 r. Mieszko, późniejszy następca ojca na tro-
nie i drugi z kolei król Polski. Stał się on ulubieńcem rodzica, który zadbał 
m.in. o odpowiedni (do tej pory nieosiągalny dla Chrobrego i Mieszka I) 
ożenek, oddał mu w zarząd Kraków, a także powierzał mu dowodzenie czę-
ścią swoich sił podczas walk z Henrykiem II w 1013 r.15

Bezprym zaś został przez Bolesława przeznaczony do stanu duchownego. 
W opinii wielu uczonych16 do niego bowiem odnosi się fragment z Żywotu 
św. Romualda, który około roku 1040 został spisany przez Piotra Damianie-
go. Wzmiankowany jest tam, bez podania imienia, syn króla słowiańskiego 
Bolesława, który przybył do Perfum pod Rawenną, do wspólnoty św. Romu-
alda. Miał on złożyć w darze świętemu konia i zostać obleczony w habit17. 
Takie postępowanie wobec hipotetycznego dziedzica nie było na porządku 
dziennym. W odesłaniu Bezpryma do Włoch, czyli daleko poza granice oj-
cowizny, można dopatrywać się wpływu jego macochy, Emnildy, chcącej 

9 Ibidem. 
10 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005, s. 118. 
11  Ibidem; tak samo przyjmuje K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, 

s. 107. Szerzej o pochodzeniu matki Bezpryma np. B. Śliwiński, Bezprym..., s. 35–57.
12  S. Syty, Mieszko II czy Bezprym mnichem u św. Romualda?, [w:] Nihil superfluum 

esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, 
red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 105. 

13  S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, Kraków 2006 (na podstawie wydania 
z roku 1925, Lwów–Warszawa–Kraków), s. 74. 

14 J. Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Poznań 2003, s. 247–249. 
15 Ibidem, s. 251. 
16 Przykładowo: K. Jasiński, Rodowód..., s. 107; J. Strzelczyk, Bolesław..., s. 250.
17 S. Syty, Mieszko II czy Bezprym..., s. 101. 
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rzekomo ułatwić drogę do tronu własnemu dziecku. Postępowaniu księżnej 
przeczą jednak zapiski kronikarskie, co nie zmienia faktu, że zupełnie takiej 
możliwości odrzucić nie można18. Bezprym wrócił do kraju po śmierci ojca19, 
wystąpił przeciwko przyrodniemu bratu (1031 r.), zmuszając go do uciecz-
ki. Opanował ojcowiznę, zrezygnował z tytułu królewskiego, odsyłając in-
sygnia koronacyjne Konradowi II do Rzeszy. Został zamordowany w roku 
następnym. Nie wiadomo ani czy był żonaty, ani czy posiadał potomstwo. 
Nieznane jest również miejsce jego pochówku20. 

Pewną kontrowersją, dotyczącą zarówno Mieszka II, jak i Bezpryma, 
jest kwestia kastracji opisanej przez Anonima zw. Gallem, którą odniósł do 
Mieszka II. Dziejopis przedstawił to wydarzenie w sposób następujący: 

Skoro tedy wielki Bolesław zeszedł z tego świata, tron objął syn jego Miesz-
ko II, który już za życia ojca pojął za żonę siostrę cesarza Ottona III, z której 
spłodził Kazimierza, to jest Karola, odnowiciela Polski. Ten zaś Mieszko był 
zacnym rycerzem, wiele też dokonał dzieł rycerskich, których wyliczanie za 
długo by trwało. On też stał się przedmiotem nienawiści dla wszystkich sąsia-
dów, a to skutkiem zawiści, jaką żywili dla jego ojca; lecz nie odznaczał się już 
tak jak ojciec ani zaletami żywota, ani obyczajów ani też bogactwami. Opo-
wiadają też, że Czesi schwytali [go] zdradziecko na wiecu i rzemieniami skrę-
powali tak, że nie mógł już płodzić [potomstwa], za to, że król Bolesław, jego 
ojciec podobną im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia, a swego wuja. 
Mieszko tedy powrócił wprawdzie z niewoli, lecz żony więcej nie zaznał. Lecz 
zamilczmy o Mieszku, a przejdźmy do Kazimierza, odnowiciela Polski21. 

Tradycyjnie przekaz ten wiąże się z jego sytuacją z roku 1031 i ucieczką 
polskiego władcy do Czech, bowiem nie da się go czytać w kontekście czasów 
wcześniejszych, kiedy Mieszko w roku 1014 znalazł się w czeskiej niewoli22, 

18 J. Strzelczyk, Bolesław..., s. 251. 
19 K. Jasiński, Rodowód..., s. 107.
20  Ibidem. Nie rozwijam tu wątków dotyczących walk Bezpryma z Mieszkiem, gdyż 

nie jest to zasadniczy temat artykułu. Czytelnik zainteresowany tymi wydarze-
niami może sięgnąć np. po wzmiankowane biografie Bezpryma i Mieszka II, gdzie 
znajdzie również odnośniki do pozostałej literatury. 

21 Gall Anonim, Kronika..., ks. I, r. 17, s. 39–40. 
22  Bolesław próbował w 1014 r. montować koalicję słowiańską przeciwko Henryko-

wi II. Chcąc porozumienia z Ołdrzychem (Udalrykiem), polski władca wysłał na 
dwór praski Mieszka II z propozycją układu pokojowego i wspólnego przeciw-
stawiania się wrogom, szczególnie zaś cesarzowi. Ostatecznie jednak Ołdrzych 
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a w 1016 r. urodził mu się syn Kazimierz23. Jednak nie do końca można mieć 
pewność, że chodzi tu o Mieszka. Warto przytoczyć kilka argumentów, któ-
re przeczą tej tradycji.

Przede wszystkim sam autor kroniki nie był pewien, czy to, co zapisuje 
jest wiarygodne, co sam podkreślał, używając zwrotu opowiadają też24. Źró-
dłem tej opowieści mogły być ustne przekazy lub zwykłe plotki. Ponadto 
kastracja była aktem hańbiącym, więc raczej należało ją ukryć, a nie eks-
ponować, tym bardziej, że o Mieszku nie podaje autor Kroniki zbyt wielu 
innych informacji25. 

Również nieścisłością dziejopisa jest podanie Bolesława III Rudego jako 
wuja Chrobrego, choć ten był jego bratem ciotecznym. Wiadomo przecież, 
że w 1003 r. oślepiono właśnie Bolesława III. Matka Bolesława Chrobrego, 
Dobrawa, była córką Bolesława I Srogiego i siostrą Bolesława II Pobożnego, 
który był ojcem Bolesława III Rudego26. Warto zwrócić uwagę również na to, 
że według Galla zemsta na Mieszku II za oślepienie Bolesława III miałaby 
miejsce po około 30 latach. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę wspomnia-
ny przeze mnie wcześniej pobyt Mieszka w 1014 r. w czeskiej niewoli i spło-
dzenie potomka w 1016 r. (sic!)27. 

Również przy wzmiance o Rychezie (dla Galla była ona bezimienna) kro-
nikarz nie ustrzegł się błędów. Nie była ona przecież córką cesarza, lecz pa-
latyna reńskiego i córki cesarza Ottona II28. 

Informatorzy Galla winili Mieszka za upadek kraju. Jeśli zaś nie był 
w stanie dorównać ojcu jako polityk, to również i w życiu prywatnym było 
podobnie. Z tego powodu do czasów Mieszka przylgnęła opowieść o krót-
ko panującym kastracie. Co ciekawe, o kastracji nie wspominają ani Mistrz 
Wincenty ani Kronika Wielkopolska29. 

uwięził Mieszka, bowiem został uprzedzony o grożącym podstępie. Zaatakował 
więc Mieszkowy orszak, część jego towarzyszy zabił, a część zamknął razem z nim; 
M. Matla-Kozłowska, Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). 
Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008, s. 411–412. 

23 K. Jasiński, Rodowód..., s. 130.
24  P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do 

około 1138 r.), Wrocław 2008, s. 234. 
25 B. Śliwiński, Bezprym..., s. 126–127. 
26 Ibidem, s. 127. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem.
29  Ibidem, s. 131. Zainteresowanych bliżej nową hipotezą badawczą B. Śliwińskiego 

zachęcam do szczegółowego zapoznania się z jego publikacją. 
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Inną, równie ciekawą kwestią dotyczącą już bezpośrednio Mieszka II 
jest jego domniemana wizyta, wraz z Ottonem III, w Akwizgranie i otwar-
cie grobowca Karola Wielkiego. Thietmar wspomina, że po uroczystościach 
w Gnieźnie Chrobry odprowadził cesarza do Magdeburga. Według Rocz-
ników kwedlinburskich Bolesław miał dotrzeć z Ottonem do Akwizgranu 
i asystować mu przy otwarciu grobu protoplasty Karolingów. Z kolei kro-
nika Ademara de Chabannesse wspomina o ofiarowaniu polskiemu księciu 
złotego tronu Karola. Nie musiało to jednak oznaczać jego bezpośredniej 
obecności na miejscu30. 

Przyjmuje się, że w tej kwestii najbardziej wiarygodny jest przekaz bisku-
pa merseburskiego. Jednak pozostałe przekazy także musiały mieć oparcie 
dla swoich informacji. Tak więc pamiętano o tym, że przy Ottonie był książę 
polski, najprawdopodobniej Mieszko. To, co zobaczył w Akwizgranie, mu-
siało tak na niego wpłynąć, że nadał synowi wcześniej niepojawiające się 
w dynastii Piastów drugie imię Karol. Żona Mieszka była prawnuczką po 
kądzieli Karola Wielkiego, co sprzyjało rozwojowi kultu pierwszego Karo-
linga na Bolesławowym dworze, który zapoczątkował Otton III. Sam Miesz-
ko dbałby o rozwój tegoż kultu. Kanonizacja Karola Wielkiego nastąpiła 
dopiero w 1164 r.31 

Funkcjonuje w nauce hipoteza, że drugie imię Kazimierza było imieniem 
zakonnym. Od imienia Karol wywodzi się określenie władcy (słowo król), 
więc jeśli Kazimierz miałby być mnichem, czemu obierałby królewskie imię 
przed usankcjonowaniem kultu? Przy takim założeniu Mieszko II towarzy-
szyłby Ottonowi III w podróży po zjeździe gnieźnieńskim. Z Akwizgranu 
podążyłby z orszakiem cesarza do Włoch, gdzie poselstwo zabiegałoby o za-
twierdzenie postanowień z Gniezna u Sylwestra II32. 

Ostatnim synem Bolesława Chrobrego jest wspomniany dwukrotnie 
u Thietmara Otton. Pojawia się on bezimiennie przy opisie stosunków ro-
dzinnych Chrobrego oraz, już z imieniem, gdy ojciec wyprawia go po swo-
ją czwartą żonę, Odę. Utrzymywał się wcześniej pogląd, zgodnie z którym 
Otton i Bezprym to jedna i ta sama osoba. Wpływ na to miały informacje 
ze źródeł niemieckich, które ‒ relacjonując wydarzenia w Polsce po śmierci 
Chrobrego ‒ wymieniają tylko jednego brata Mieszka: Roczniki hildeshiem-
skie wskazują Bezpryma, a Wipon (opisujący życie cesarza Konrada II) ‒ Ot-
tona. Biorąc jednak pod uwagę dobrą orientację Thietmara w rodzinnych 

30 S. Syty, Mieszko II czy Bezprym..., s. 107.
31 Ibidem. 
32 Ibidem, s. 107–108. 
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stosunkach Bolesława, który rozróżnia Bezpryma i Ottona, nie można utoż-
samiać tych postaci ze sobą33. 

Otton urodził się około 1000 r., imię otrzymał przypuszczalne na cześć 
Ottona III, który stał się jego ojcem chrzestnym podczas uroczystości zorga-
nizowanej w trakcie zjazdu gnieźnieńskiego. Choć jest to tylko przypuszcze-
nie, zwraca się uwagę na fakt, że atmosfera wówczas wytworzona sprzyjała 
takim wydarzeniom. Nie mógł się urodzić później, niż okolice roku 1000, 
ponieważ Bolesław wyprawił go w 1018 r. do Miśni, aby sprowadził mu przy-
szłą żonę. Miałby wówczas około 18 lat. Nie powierzyłby Chrobry takiej mi-
sji synowi piętnastoletniemu czy szesnastoletniemu34.

Otton pozostawał w cieniu Mieszka II. Gdyby był tylko o kilka lat młod-
szy, być może częściej występowałby w źródłach, nawet za życia ojca. Praw-
dopodobnie zaważyło to na jego współpracy z najstarszym z braci, choć 
z drugiej strony mogło się stać przyczyną jego minimalnej roli po śmierci 
ojca35. Gdyby urodził się wcześniej, najprawdopodobniej nie utożsamiano by 
go w źródłach z Bezprymem. 

Po objęciu władzy, Bezprym prawdopodobnie nadał Ottonowi własną 
dzielnicę, którą mógł być Śląsk36. Za przekazaniem przyrodniemu bratu tej 
właśnie ziemi przez nowego władcę może przemawiać fakt, że przylegała 
ona bezpośrednio do marchii miśnieńskiej, którą zarządzał Herman, mąż 
Regelindy, siostry Ottona37. Władzę w niej najmłodszy Bolesławowic utrzy-
mał również po śmierci Bezpryma. 

Zmarł w 1033 r., nie znamy miejsca jego pochówku, brak też wiadomości, 
czy miał żonę i potomstwo38.

Thietmar, wymieniając dzieci pierwszego polskiego króla ze związku 
z Emnildą, postąpił zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem, podając naj-
pierw synów, potem zaś córki. Potomstwo męskie średniowieczni pisarze 
starali się zazwyczaj wymieniać według wieku. Problemy pojawiają się, kie-
dy chcemy ustalić kolejność urodzeń dzieci obu płci łącznie39. 

Biskup merseburski jako pierwszą z córek Chrobrego wymienia nieznaną 
z imienia ksienię. Przyjmuje się, że była najstarszym dzieckiem Bolesława 

33 K. Jasiński, Rodowód..., s. 123. 
34 Ibidem, s. 123–124.
35 Ibidem, s. 123. 
36 G. Labuda, Mieszko II..., s. 71. 
37 Ibidem, s. 196, przyp. 22. 
38 Ibidem, s. 123–124. 
39 Ibidem, s. 108. 



Marek Stefański

18

i Emnildy oraz pierwszą z córek40. Urodziła się w 988 r.41, choć niektórzy, 
z małą co prawda dozą prawdopodobieństwa, podają rok 98742. W tym mo-
mencie trzeba postawić podstawowe pytanie: jeśli była to najstarsza córka 
polskiej pary książęcej, czemu związana została z kręgiem duchownym? 
Zwykle w klasztorach umieszczano córki młodsze, bowiem te starsze służyć 
mogły jako argument w „polityce małżeńskiej”. Zdarzały się jednak wyjąt-
ki od tej zasady, np. ułomność fizyczna lub chęć wypełnienia jakichś wcze-
śniejszych ślubów ‒ albo rodziców, albo samej córki43. Niewykluczone rów-
nież, że w swym wywodzie Thietmar dał pierwszeństwo ksieni poświęconej 
Bogu, dopiero potem wymieniając osoby świeckie44. Ponieważ nie można 
rozwiązać tego problemu ze stuprocentową pewnością, przyjąć trzeba, że to 
właśnie ona była najstarsza z potomstwa Chrobrego z jego trzeciego małżeń-
stwa. U Thietmara wspomniana jest tylko jeden raz, nieznany jest również 
klasztor, w którym pełniła swą funkcję, przypuścić tylko można, że znajdo-
wał się on na terytorium Rzeszy45. Mgłą tajemnicy owiana jest również data 
jej śmierci oraz miejsce pochówku46.

Drugą z córek była Regelinda, jednak Thietmar nie podaje jej imienia, 
ograniczając się do poinformowania czytelnika, czyją była żoną. Wspo-
mniany przez niego Herman był synem Ekkeharda I, margrabiego miśnień-
skiego, potem zaś sam objął ten urząd47. Jej imię poznajemy dopiero z dość 
późnych źródeł (XIII w.), jednak zasługują one, zdaniem badaczy, na zaufa-
nie48. Wśród nich wymienić można list biskupa naumburskiego Teoderyka 
z roku 1249, w którym wymieniona została z mężem jako fundatorka tam-
tejszej katedry jako „Hermannus marchio, Regelyndis marchionissa”49. 

Najprawdopodobniej na świat przyszła w 988 lub 989 r., zaś jej małżeń-
stwo z Hermanem przypadło na drugą połowę 1002 r. lub na rok 1003. Da-
tację taką możemy podać, biorąc pod uwagę postępowanie Chrobrego wo-
bec grodu Strzała, położonego na północny zachód od Miśni. W połowie 
1002 r. Bolesław zajął ten gród siłą podczas wyprawy powziętej po śmierci 

40 O. Balzer, Genealogia..., s. 120.
41 Ibidem. 
42 K. Jasiński, Rodowód..., s. 109. 
43 Ibidem, s. 108. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, s. 109. 
46 Ibidem. 
47 O. Balzer, Genealogia..., s. 120. 
48 K. Jasiński, Rodowód..., s. 109. 
49 Cyt. za O. Balzer, Genealogia..., s. 121. 
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Ekkeharda I (30 kwietnia 1002 r.)50, by po kilku miesiącach go spalić. W ko-
lejnym zaś roku, gdy wyprawiał się na te terytoria, miejscowość tę oszczę-
dził, gdyż była ona wianem jego córki51. 

Nie potrafimy wskazać roku śmierci Regelindy. Choć uwzględnia się tu 
rok 101452, można przesunąć ją o wiele lat do przodu. Thietmar znał dobrze 
krewnych zięcia Chrobrego, rodzinę Ekkehardynów. Sam Herman pojawia 
się na kartach biskupiej kroniki aż do 1018 r., kiedy umarł Thietmar, a wraz 
z jego zgonem kończy się również kronika. Gdyby więc Regelinda zmarła do 
roku 1018, biskup merseburski zapewne by o tym fakcie poinformował. Sam 
Herman zmarł z kolei w roku 1038, przy czym nie mamy wiadomości o jego 
ewentualnym powtórnym ożenku. W dodatku Regelinda figuruje również 
jako fundatorka katedry w Naumburgu, o czym wspominałem, poruszając 
kwestię jej imienia. W latach 1028–1032 została tam przeniesiona z Życza 
stolica biskupia. Niewykluczone, że Herman przystąpił do fundacji katedry 
po śmierci małżonki, choć na jej prośbę, dzięki czemu wliczono ją w poczet 
fundatorów. Bardziej jednak prawdopodobne, że żyła jeszcze wtedy, a jej 
zgon można hipotetycznie w takim przypadku datować na około 1030 r. 

Znana jest natomiast data dzienna jej śmierci, mianowicie 21 marca, 
przekazana przez nekrologi naumburskie. Jak się przyjmuje, jej postać zosta-
ła uwieczniona przez nieznanego artystę jako jedna z figur w Naumburgu53. 
Rzeźba ta nosi nazwę die lächende Polin — „śmiejąca się Polka”. Miejsce jej 
ostatniego spoczynku nie jest znane, zapewne nie była to ufundowana przez 
nią i męża katedra z uwagi na fakt, że znajdujące się tam figury uwieczniają 
pamięć fundatorów, nie zaś osób tam pochowanych54. Nic nie wiadomo rów-
nież o potomstwie z tego małżeństwa. 

Ostatnią z córek Chrobrego i Emnildy była żona Światopełka, księcia ru-
skiego. Thietmar nie podał jej imienia, kolejny raz przekazując imię męża 
Piastówny. Przyjąć można, że urodziła się około 995 r.55 Między 1005 a 1012 r. 

50 Ibidem. 
51 K. Jasiński, Rodowód..., s. 110. 
52  Do tego momentu Chrobry i Herman nazywani są u Thietmara teściem i zięciem. 

Ostatnia tego rodzaju wzmianka pochodzi z okresu Wielkiej Nocy 1014. Jednak 
O. Balzer, Genealogia..., s. 122, popełnia tu błąd, bowiem, jak zauważa K. Jasiński, 
Rodowód..., s. 113, przyp. 17, z kontekstu wypowiedzi Thietmara wynika, że chodzi 
raczej o Wielkanoc roku 1015. 

53 J. Strzelczyk, Bolesław..., s. 248.
54 K. Jasiński, Rodowód..., s. 112.
55  Szerzej na temat możliwego roku narodzin trzeciej z córek Chrobrego ibidem, 

s. 120–121. Nie rozwijam tu szczegółowo tego wątku, jedynie go sygnalizuję. 
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poślubiła wzmiankowanego księcia ruskiego56. Jej mąż, syn Włodzimierza I, 
za życia ojca władał ziemią turowsko-pińską, po jego śmierci zaś zasiadł na 
tronie kijowskim, z którego usunął go potem brat, Jarosław Mądry57. Data 
jej śmierci, miejsce jej pochówku oraz kwestia posiadania potomstwa nie są 
znane. Przyjąć tylko można, iż opuściła ziemski padół po 14 sierpnia 1018 r.58

Ostatnim dzieckiem Chrobrego była Matylda, o której wspominają tylko 
Roczniki hildesheimskie, które podkreślają, iż była córką Bolesława. Źródło to 
przekazuje informację o jej zaręczynach z Ottonem ze Schweinfurtu w 1035 r., 
a w rok później ich unieważnieniu. Matką Matyldy była zapewne ostatnia 
żona Bolesława Chrobrego, Oda. Wskazówką może być nadane jej imię, bo-
wiem może się ono odnosić do imienia siostry Ody, także Matyldy. Trudno 
sądzić też, aby Emnilda po niemal 25 latach od urodzenia pierwszego dziecka, 
urodziła jeszcze jedną córkę. Dlatego data jej urodzenia to okres pomiędzy 
końcem 1018 r. a marcem 1026, gdyż 17 czerwca 1025 zmarł jej ojciec59. 

W 1035 w Bambergu, w czasie Zielonych Świąt, układano dwa związki 
małżeńskie (Gunhildy, córki Kanuta Wielkiego z Henrykiem III oraz Matyl-
dy z Ottonem). Wtedy jeszcze Polska nie doświadczyła nieszczęść okresu lat 
30. XII w., gdyż Otto decydował się na ślub z księżniczką ze znacznego księ-
stwa, a nie z wygnanką z pogrążonego w pożodze kraju. Zapewne również to 
małżeństwo miało wzmocnić pozycję dynastii piastowskiej we własnej dzie-
dzinie. Zamiary małżeńskie spaliły na panewce w 1036 r., a wpływ na nie 
mogły mieć włoskie plany Konrada II. Decyzją synodu w Tryburze Otto mu-
siał wyrzec się polskiej księżniczki pod przysięgą. Zawarł natomiast związek 
małżeński z Irmingardą Immulą, córką margrabiego Manfreda II z Turynu. 
Być może wpłynęła na to również sytuacja w Polsce, gdzie dynastia panująca 
zaczęła upadać i małżeństwo takie nie przynosiło już korzyści60. 

Sama Matylda zmarła najwcześniej po maju 1036 r., czyli po unieważnie-
niu związku z Ottonem, a o jej dalszych losach nic nie wiemy. Jej niedoszły 
małżonek zmarł 28 września 1057 r.61

Potomków Bolesława Chrobrego w linii męskiej można, moim zdaniem, 
nazwać pokoleniem straconym. Najstarszy Bezprym, odsunięty przez ojca 

56 Ibidem, s. 121. 
57 Ibidem, s. 122. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem, s. 124–125. 
60  K. Dróżdż, Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy, Wodzisław 

Śląski 2009, s. 49–50. 
61 K. Jasiński, Rodowód..., s. 125.
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od władzy, starał się ją odzyskać z rąk przyrodniego brata, Mieszka, nie 
bacząc na koszty. Mieszko zaś, po początkowych sukcesach, musiał uznać 
wyższość Bezpryma, ratować się ucieczką z kraju, a w ostatecznym rozra-
chunku musiał pogodzić się z utratą godności królewskiej. Niewiele lepszy 
los spotkał Ottona, najmłodszego z braci. I on, za sprawą poparcia udzielo-
nego Bezprymowi, wpadł w wir polityki, nieświadomie chyba wspomagając 
rozpad ojcowizny pozostawionej im przez Bolesława Chrobrego. 

Co się tyczy córek pierwszego polskiego koronowanego władcy, w źró-
dłach można znaleźć niewiele konkretów. Ich postacie nikną w mrokach 
wspaniałego okresu, jakim jest początek kształtowania się monarchii pia-
stowskiej. Być może historycy, badający te czasy, odkryją jakieś nowe źródła 
bądź zinterpretują w rewolucyjny sposób te, które są już znane, czym pobu-
dzą naukę i dostarczą jej nowych bodźców do rozwoju. 
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Robert Stasiak

Aleksy I Komnen kontra Zachód,  
czyli o relacjach bizantyńsko-łacińskich 
w początkach ruchu krucjatowego  
w świetle Aleksjady

Przedmiotem niniejszego artykułu są stosunki bizantyńsko-łacińskie u pro-
gu pierwszej w dziejach krucjaty. Jakkolwiek zagadnienie to zostało relatyw-
nie dobrze przebadane, postanowiłem spojrzeć na nie z nieco innej perspek-
tywy, prezentowanej przez Annę Komnenę w jej dziele Aleksjada1. Chociaż 
podobne ujęcia były już prezentowane w nauce, postaram się w moim tekście 
zawrzeć własne przemyślenia, będące poniekąd głosem młodszego pokole-
nia historyków w odniesieniu do tego zagadnienia. Wybór przekazu, na któ-
rym się oparłem, nie był bezzasadny, gdyż relacja Anny jest najistotniejszym 
źródłem informacji o rządach Aleksego I Komnena, w tym o początkach 
ruchu krucjatowego do Ziemi Świętej, jakie możemy znaleźć w historiogra-
fii bizantyńskiej. Ponadto dzieło to stanowi ważny materiał do porównań 
z przekazami zachodnimi. Niemniej jednak będę się koncentrował na bizan-
tyńskim punkcie widzenia, co wynika poniekąd z interpretowanego przeze 
mnie źródła.

Geneza wypraw krzyżowych jest nierozerwalnie związana z okresem le-
targu państwa bizantyńskiego po czasach kryzysu władzy, mającego miejsce 
w latach 1025–10812. Okres ten doprowadził do zachwiania dotychczasową 
ekonomiczno-społeczną i, przede wszystkim, polityczną stabilnością Bizan-
cjum. Jednakże, jak się okazuje, kryzys nie dotknął wszystkich prowincji 

1  Anna Komnena, Aleksjada, t. 1–2, tłum. i oprac. O. Jurewicz, Wrocław 2005 [dalej: 
Aleksjada]. Vide O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Zarys, Wrocław–
Warszawa–Kraków 2007, s. 201–206.

2  Było to po części związane z zachwianiem tradycyjnego rozumienia „dobrego 
władcy” oraz swoistą polaryzacją poglądów politycznych samych Bizantyńczy-
ków – J. Dudek, Pęknięte zwierciadło. Kryzys państwa bizantyńskiego od 1056 do 
ok. 1095 r., Zielona Góra 2009, s. 9–14, 32–33; C. Mango, Historia Bizancjum, tłum. 
M. Dąbrowska, Gdańsk 2004, s. 33–34, 59.
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imperium, w niektórych jego częściach odnotowano nawet wzrost gospo-
darczy i rozwój ośrodków miejskich3. Anatolia stanowiła ówcześnie źródło 
szeroko rozumianych rezerw dla Konstantynopola, zaś jej utrata oznaczała 
potrzebę kolejnej przebudowy fiskalnej państwa. Po zmianie na tronie cesar-
skim nic nie zapowiadało przełamania marazmu, lecz nowy władca okazał 
się na tyle utalentowany, że zdołał utrzymać się na tronie przez dłuższy okres 
oraz dokonać niezbędnych reform. Tym człowiekiem był Aleksy I Kom-
nen (1081–1118), który stanął przed bardzo trudnym zadaniem, państwo 
bowiem znalazło się na krawędzi przepaści, zewsząd nacierali wrogowie 
– Pieczyngowie, Normanowie, Seldżucy. Od początków swego panowania 
wykazał jednak niezwykłą sprawność polityczną4. Po przerwaniu oblężenia 
Konstantynopola w 1090–1091 r. i ciężkich walkach z Pieczyngami oraz Ser-
bami w 1094 r. wydawało się, że Bizancjum zdoła własnymi siłami odzyskać 
Anatolię utraconą na rzecz Seldżuków.

Chcąc natomiast przybliżyć sytuację na Zachodzie, trzeba zaznaczyć, że 
pontyfikat papieża Grzegorza VII, przypadający na lata 1073–1085, stanowił 
próbę reform w obrębie Kościoła łacińskiego oraz wzmocnienia pozycji Sto-
licy Apostolskiej na arenie międzynarodowej poprzez odbudowanie prestiżu 
papiestwa. Podczas pontyfikatu tego biskupa Rzymu doszło do istotnego roz-
dźwięku między nim a cesarzem Henrykiem IV, rozpoczął się też spór o in-
westyturę. Nowy papież począł, w dość wyraźny sposób, postulować zorgani-
zowanie zbrojnej wyprawy przeciw niewiernym i chociaż hasła te nie spotkały 
się z powszechnym uznaniem, stały się zaczynem, mającym dać początek ru-
chowi krucjatowemu w niedalekiej przyszłości5. W 1088 r., kiedy na Stolicy 
Piotrowej rozpoczął swoje urzędowanie Urban II, doszło do znaczącej zmiany. 
Nowy papież był charyzmatycznym i zręcznym przywódcą, co pozwoliło mu 

3  Vide M. Angold, Belle époque or crisis?, [w:] The Cambridge History of the Byzantine 
Empire, ed. J. Shepard, Cambridge 2008, s. 583–627; S. Runciman, Dzieje wypraw 
krzyżowych, t. 1: Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego, tłum. 
J. Schwakopf, Warszawa 2009, passim. 

4  G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, red. H. Evert-Kappesowa, Warszawa 2008, s. 345.
5  W świecie łacińskim idea krucjat zaistniała wraz z postępami reconquisty na Pół-

wyspie Iberyjskim. Wtedy to łacinnicy rozpoczęli bezpośrednie zmagania z muzuł-
mańskimi taifatami, będącymi częstokroć skłóconymi ze sobą samodzielnymi two-
rami państwowymi. Idea walki z niewiernymi na Zachodzie była relatywnie świeża, 
inaczej niż w Bizancjum, gdzie zmagano się z nimi permanentnie od narodzin świa-
ta muzułmańskiego w czasach Herakliusza. Mentalność ludzi i stosunek do świę-
tej wojny w świadomości Zachodu musiały przejść pewną ewolucję – T. Asbridge, 
Pierwsza krucjata. Nowe spojrzenie, tłum. E. Jagla, Poznań 2006, s. 39–40, 46.
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zjednać sobie poparcie dla wizji zbrojnej wyprawy do Grobu Świętego. Tym 
samym, w 1095 r., rozpoczął się nowy epizod w dziejach powszechnych.

Wraz ze zdobyciem Jerozolimy przez Seldżuków w 1087 r., cesarz Aleksy 
wystosował apel i rozesłał listy do łacinników, aby zaciągali się w szeregi na-
jemnych wojsk bizantyńskich i pomogli cesarstwu odzyskać Azję Mniejszą6. 
Mniej więcej w tym samym okresie cesarz miał spotkać się w Berrhoe z po-
wracającym z pielgrzymki Robertem z Flandrii. Ten złożył autokratorowi 
przysięgę wasalną, później zaś wrócił w swoje rodzinne strony7. Być może 
Aleksy żywił nadzieję, że uda mu się dojść do porozumienia z jemu podob-
nymi władcami. Ustanowienie rządów seldżuckich w Palestynie stworzyło 
trudności w podróżowaniu do Ziemi Świętej, zatem duchowieństwo łaciń-
skie zachęcało do organizacji wyprawy. Na Wschodzie nie działo się jednak 
tak źle, jak to sobie wyobrażano na Zachodzie, a pojedyncze akty przemocy 
były wyraźnie wyolbrzymione. Do podniesienia idei krucjat mogła skłonić 
Urbana – przynajmniej częściowo – prośba o zbrojną pomoc, którą mniej 
więcej osiem miesięcy wcześniej przekazało bizantyńskie poselstwo w Pia-
cenzie. Niemniej zasadniczym motywem, którym kierował się biskup Rzy-
mu, była możliwość uzyskania religijnych i politycznych wpływów w tamtej 
części świata chrześcijańskiego, szczególnie zaś podkreślenia znaczenia wy-
jątkowej roli patriarchatu rzymskiego w hierarchii kościelnej. Orędzie kler-
monckie zostało wygłoszone w listopadzie 1095 r. i nie było jedyną sprawą 
poruszaną na synodzie. Liczba osób wysłuchujących słów papieża również 
nie była szczególnie duża8. Można oczywiście przypuszczać, że poczynania-
mi papieża, oprócz pobudek związanych ze wzmocnieniem pozycji Kościo-
ła łacińskiego, kierowały także względy altruistyczne i autentycznie chciał 
wspomóc chrześcijan na Wschodzie, lecz jeśli nawet tak było, stanowiło 
to z pewnością kwestię drugorzędną. Urban II swój apel skierował przede 
wszystkim do arystokracji. Wiedział, że za nią podążą oddziały podległych 
jej rycerzy, bo chociaż przystąpienie do krucjaty było dobrowolne, złożona 
sieć więzów rodowych i powinności feudalnych łączyła grupy społeczne we 
wspólnej sprawie i interesie9. Akcję odbicia Ziemi Świętej z rąk niewiernych 

6 R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie, tłum. G. Żurek, Warszawa 1997, s. 151.
7 Aleksjada, ks. VII 6, 1.
8  T. Asbridge, Pierwsza krucjata..., s. 47–49. Szacuje się, że była to liczba rzędu 300–400 

zgromadzonych. Treść samej homilii nie zachowała się w oryginale, pozostały nato-
miast późniejsze odpisy powstałe po sukcesie wyprawy krzyżowej, dlatego też mają 
tendencyjny i mało obiektywny charakter.

9 Ibidem, s. 70.
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ogłoszono w momencie, gdy Aleksy pokonał swoich głównych wrogów i sam 
myślał o podjęciu działań wojennych wobec sułtanatu Ikonium, lecz – jak się 
okazało – bieg spraw uprzedził jakiekolwiek próby działania.

Nim jednak doszło do zasadniczej krucjaty, miała miejsce tzw. krucja-
ta ludowa z Piotrem Pustelnikiem na czele10. Mimo że uczestniczyli w niej 
głównie plebejusze i biedota, w tłumie pielgrzymów znajdowali się także 
możni, dowodzący poszczególnymi oddziałami. W 1096 r., wraz z przyby-
ciem do Bizancjum kolejnych grup krzyżowców, wzrastał niepokój Alekse-
go I przed zalaniem terenów cesarstwa przez rozjuszone bandy rabujących 
zbrojnych pielgrzymów11. Biografka cesarza tak opisywała jego reakcję na 
przybycie pątników:

Nie zdążył jeszcze trochę odetchnąć, a już doszła do jego uszu wieść o po-
chodzie niezliczonych wojsk Franków. Bał się tego pochodu, gdyż znał siłę 
ich ataków, których nie sposób odeprzeć. Znał ich niestały, przewrotny cha-
rakter oraz wszystko, co jest właściwe Celtom z natury i z niej się wywodzi. 
Pewien Celt o imieniu Piotr [...] wyruszył, by złożyć pokłon Grobowi Świę-
temu [...] Zaczął zewsząd gromadzić Celtów. Napływali do niego jedni po 
drugich, z bronią, na koniach i z innym wyposażeniem wojskowym12.

Z relacji tej jasno wynika, że Bizantyjczycy obawiali się przybywających 
z Zachodu krzyżowców, którzy uchodzili za barbarzyńców. Cesarz od same-
go początku udzielał wojsku specjalnych, tajnych rozporządzeń, mających na 
celu baczne przyglądanie się poczynaniom przybyszy i ewentualne przeciw-
działanie im w razie zagrożenia dla państwa. Dopóki nie doszło do rabun-
ków z ich strony, stosunki między Piotrem a Aleksym były serdeczne. Cesarz 
zgodził się szczodrze zaopatrzyć łacinników i poradził im, by cierpliwie ocze-
kiwali przybycia głównych sił krzyżowców, bowiem nie wierzył, by to swoiste 
pospolite ruszenie mogło stawić czoła Turkom13. Rozprzężenie w szeregach 
przybyszy ochłodziło jednak dotychczasową przychylność cesarza, który 
postanowił jak najszybciej pozbyć się czynnika budzącego niepokoje. Udało 
mu się osiągnąć cel w bardzo łatwy sposób, ponieważ przywódcy „krucjaty 
ludowej” sami zażądali, żeby przetransportować ich na drugi brzeg, co ce-
sarz skwapliwie wykorzystał. Tym niemniej pierwsze kroki krzyżowców na 

10 Ibidem, s. 91–95.
11 Aleksjada, ks. X 5, 6.
12  Ibidem, ks. X 5, 5–7; vide J. Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecz-

nego imperium, tłum. N. Radomski, Poznań 2009, s. 277–287.
13 Aleksjada, ks. X 6, 1.



Aleksy I Komnen kontra Zachód, czyli o relacjach bizantyńsko-łacińskich...

27

terytorium zajętym przez muzułmanów zakończyły się zupełną katastrofą. 
Szybko doszło w ich szeregach do sporów, głównie o podział łupów14. Nie-
bawem Seldżucy postanowili wykorzystać rozluźnione szyki pątników, aby 
zaatakować zwaśnionych przybyszy. Taki bieg wypadków odpowiadał Kon-
stantynopolowi, który liczył, że obie strony wzajemnie się wykrwawią. El-
chan, jeden z sułtańskich dowódców, błyskawicznie pokonał krzyżowców, 
wśród których znajdował się także Piotr z Amiens. Gdy wieści o porażce po-
niesionej przez przybyszy z Zachodu dotarły do bizantyńskiej stolicy, Alek-
sy I miał być tym faktem bardzo poruszony i czym prędzej postanowił, aby 
Konstantyn Euforben „załadował na statki wojskowe znaczne oddziały zbroj-
ne i wysłał mu [Piotrowi – R.S.] na pomoc z drugiej strony cieśniny”15. Nie 
wiemy do końca, czy cesarz autentycznie był przejęty tą sprawą, czy był to je-
dynie zabieg, mający na celu „wybielenie” osoby ojca przez autorkę relacji, co 
zważywszy na wymowę całego utworu jest bardzo prawdopodobne. Zapewne 
nigdy nie będziemy w stanie zweryfikować, jak naprawdę wyglądał przebieg 
wypadków. Można przypuszczać, że rozbicie oddziałów Piotra, w których lo-
jalność nie bez powodu powątpiewano w Konstantynopolu, było w pewnym 
stopniu pożądane przez cesarza. Tak więc Anna Komnena w swojej wersji 
zdarzeń chciała wyeksponować zasługi ojca, który co prawda w dobrym ge-
ście wysłał na pomoc posiłki, lecz nie mające za priorytetowe zadanie ratować 
przybyszy z Zachodu, ale przeprowadzić rozpoznanie i w razie korzystnej sy-
tuacji zabezpieczyć bizantyńskie panowanie w regionie. Ostatecznie jednak 
wojska cesarskie wsparły niefortunną wyprawę. Pustelnik miał po przybyciu 
do stolicy rozmawiać z Aleksym i żałować, iż nie posłuchał jego rad, równo-
cześnie podkreślając, że doszło do takiego obrotu spraw z powodu odsunięcia 
jego osoby od wpływu na przebieg działań.

Między październikiem 1096 a kwietniem 1097 r. główne siły krzyżow-
ców docierały do Bizancjum. Wielu łacinników oczekiwało, że po przybyciu 
traktowani będą jak sojusznicy. Jeden z południowofrancuskich krzyżow-
ców stwierdził nawet: „byliśmy przekonani, że jesteśmy na swojej ziemi, bo-
śmy wierzyli, że Aleksy i jego ludzie są naszymi chrześcijańskimi braćmi 
i sprzymierzeńcami”16. Z biegiem czasu w okolicach Konstantynopola za-
częło gromadzić się coraz to więcej wojsk przybyłych z kierunku zachodnie-
go. Anna Komnena wymienia w swoim dziele najbardziej wyróżniające się 
postacie spośród przywódców ruchu. 

14 Ibidem, ks. X 6, 2.
15 Ibidem, ks. X 6, 5–6.
16 T. Asbridge, Pierwsza krucjata..., s. 115.
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Jednym z nich był Hugo hr. Vermandois, brat Filipa I17. Charakteryzowa-
ła go wybujała ambicja i brak szacunku dla autokratora, zaś jego stosunek do 
państwa bizantyńskiego miał być co najmniej niechętny. Wysłał nawet wła-
sne poselstwo na dwór konstantynopolitański w celu zawiadomienia o swo-
im rychłym przybyciu do stolicy. Wraz z nimi miały kroczyć liczne wojska, 
które zostały jednak mocno uszczuplone, ponieważ na Morzu Adriatyckim 
doszło do katastrofy morskiej, pochłaniającej większość statków łacińskich. 
O ile przed przeprawą morską stanowisko cesarza nosiło znamiona dezapro-
baty względem nadciągających krzyżowców, którzy niesłusznie traktowali 
go jako równego sobie, to na wieść o kataklizmie miał współczuć im i po-
stanowił pomóc poszkodowanym18. Hugo, w momencie zatrzymania przez 
wojsko bizantyńskie na wybrzeżu dalmatyńskim, nie został pojmany jako 
jeniec wojenny, lecz odeskortowano go do cesarskiej stolicy. Tam Aleksy 
przyjął go z honorami, nie poskąpił też grosza na rozliczne dary, ponieważ 
pragnął przekonać hrabiego, aby został jego wasalem. Wedle relacji Anny, 
Hugo miał przystać na tę propozycję i złożyć przysięgę, lecz nie wiadomo, 
czy tak w istocie się stało.

Kolejnym z opisywanych dowódców był Gotfryd z Bouillon, który tuż po 
przybyciu pod bramy miasta nie miał – wbrew oczekiwaniom cesarza – za-
miaru szybko opuścić obozu19. Obie strony miały określone cele. Bizantyń-
ski autokrator zamierzał dokonać sprawnego przerzucenia wojsk łacińskich 
na drugi brzeg, lecz jeszcze przed tym wystarać się o przysięgę wierności 
względem swojej osoby. Z drugiej strony dowódcy krzyżowców liczyli na 
okazję, by skoncentrować pod stolicą możliwie liczne wojska i ostatecznie 
zająć ją. Zamiaru tego nie wprowadzono jednak w życie.

Aleksy wydał w styczniu 1097 r. rozkaz, w myśl którego oddziały przyby-
łe z Zachodu miały zostać rozlokowane pomiędzy Afyrą a Fileą, miejscowo-
ściami leżącymi nieopodal stolicy. Do tego nieustannie nalegał, by dowódcy 
francuscy złożyli mu przysięgę wierności wasalnej20. Żądania te, wielokrot-
nie ponawiane, rozwścieczyły zachodnich feudałów, którzy łaknąc niezli-
czonych bogactw Konstantynopola, postanowili zbuntować się przeciwko 
jego władcy. Doszło do oblężenia miasta.

Jakiś czas później na miejsce zbiórki miał przybyć niejaki Raul – jak po-
daje Anna Komnena – który, rozłożywszy się obozem w pobliżu Propontydy, 

17 Aleksjada, ks. X 7, 1–3.
18 Ibidem, ks. X 7, 4–5.
19 Ibidem, ks. X 9, 1.
20 Ibidem, ks. X 9, 2–7.
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zamierzał podobnie jak Gotfryd, dokonać ataku na stolicę. Godność cesar-
ska nie liczyła się dla „barbarzyńskich” współbraci, a rzeczony Raul „wy-
rażał się o cesarzu zuchwale i bezczelnie”21. On również podzielał zdanie 
pobratymców.

Tym niemniej nie doszło do poważniejszych starć. W Aleksjadzie pod-
kreśla się pokojowe nastawienie cesarza względem krzyżowców, którym 
nie chciał zrobić krzywdy – zwłaszcza ze względu na fakt, że uważał ich 
za współbraci w wierze – a jedynie wystraszyć ich na tyle, aby opamiętali 
się w swoich czynach. Na niewiele zdałyby się pogróżki autokratora, gdy-
by nie Pegazjusz, mający przewieść łacinników na drugi brzeg. Dostrzegł 
on, że doszło do utarczek pod stolicą. Długo nie zwlekając zdecydował się 
przyjść na pomoc konstantynopolitańczykom i zaatakował krzyżowców od 
tyłu, co natychmiast zachwiało ich pewnością siebie do tego stopnia, że po 
chwili namysłu zrezygnowali ze swoich niecnych planów22. Dalsze upieranie 
się przy swoich racjach okazało się dla krzyżowców zgubne, co szybko so-
bie uświadomili. Dlatego też, zaprzestając walk, zaczęli wysłuchiwać próśb 
Aleksego, gdyż liczyli, że chociażby doraźna przychylność i zaufanie władcy 
jest niezbędna do tego, by mogli dotrzeć do Ziemi Świętej. Za złożenie przy-
sięgi cesarz począł udzielać pomocy w postaci prowiantu oraz cennych rad 
i uwag dotyczących terenu działań i seldżuckiego przeciwnika23. Ten dość 
przychylny stosunek władcy nie oznaczał, że uważał on przybyszy z Zacho-
du za równych ludowi bizantyńskiemu. Krzyżowcy już na pierwszy rzut oka 
mieli być odrażający, zaś niektórzy z nich byli wyzbyci jakichkolwiek norm 
moralnych. Takie opisy w Aleksjadzie są charakterystyczne dla osób, któ-
re w oczach autorki stanowiły przeciwników restytucji potęgi Bizancjum 
za rządów cesarza Aleksego I24. Do szczególnych przypadków Anna Kom-
nena zaliczyła Roberta Giscarda i jego syna Boemunda de Hauteville, bądź 
co bądź wieloletnich wrogów, z którymi państwo bizantyńskie prowadziło 
rozliczne wojny25. Jednakże ze względu na nowo zaistniałą sytuację dawni 
wrogowie, walczący we wspólnej sprawie, mogli stać się przyjaciółmi. Bo-
emund złożył co prawda przysięgę wierności Aleksemu26, lecz z uwagi na 

21 Ibidem, ks. X 10, 1.
22 Ibidem, ks. X 10, 2.
23 Ibidem, ks. X 10, 5.
24  M. Kokoszko, Kanon portretowania w historiografii bizantyńskiej na przykładzie 

portretu Boemunda w „Aleksjadzie” Anny Komneny, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica” 2000, t. 67, s. 60.

25 Ibidem, s. 64–67; Aleksjada, ks. X 11, 1–7.
26 Aleksjada, ks. X 11, 8.
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przewrotny charakter i duże ambicje polityczne był postrzegany jako zagro-
żenie dla bizantyńskiej racji stanu.

Według Anny Komneny, na szczególną uwagę zasługiwała postać Raj-
munda z Tuluzy, uchodzącego za człowieka o szlachetnym usposobieniu, 
z którym jej ojciec miał wyjątkowo dobre kontakty. Prawdopodobnie zawar-
li oni również nieformalny układ co do ewentualnych zdobyczy w niegdy-
siejszych regionach dawnego imperium. Cesarz miał spędzać dużo czasu na 
rozmowach z nim, dyskutując na temat przyszłości przedsięwzięcia, jakim 
była krucjata. Rajmund, za sprawą nacisków Aleksego, miał również spra-
wować pieczę nad prawidłowym przebiegiem kampanii, a przy tym czu-
wać, aby Boemund i inni przywódcy wyprawy nie działali wbrew interesom 
Bizancjum27. On też jako ostatni przeprawił się na azjatycki brzeg Bosforu 
w kwietniu 1097 r.28 Początkowo Aleksy zamierzał osobiście dołączyć do 
wojsk krzyżowych, wraz ze swoimi oddziałami, lecz mając na uwadze, że 
sojusznicy mogą zwrócić się w każdej chwili przeciwko niemu, zadecydował 
o zaniechaniu takiego działania. Postanowił realizować swoje dalsze zamie-
rzenia skrupulatnie i w największej tajemnicy, co nie było chyba najlepszym 
rozwiązaniem, zważywszy na nieokreślony status południowej Syrii i Pale-
styny, które miały niebawem zostać zajęte przez łacinników29.

Próbując zwięźle podsumować stosunki bizantyńsko-łacińskie w latach 
1095–1097, należy zwrócić szczególną uwagę na to, że żadna ze stron – jak 
to zwykle bywa w polityce – nie była tak naprawdę szczera. Każda z nich 
starała się „wymanewrować” swojego sojusznika tak, aby wyciągnąć z tego 
możliwie jak najwięcej korzyści. Cesarz miał dzielić „Latynów” na dobrych, 
tj. Piotra Pustelnika, oraz złych, jak Boemund de Hauteville i wszyscy jemu 
podobni. Głównym wyznacznikiem w tej kwestii był stosunek poszczegól-
nych przywódców krucjaty do władcy Bizancjum, jego godności oraz posłu-
szeństwo względem jego osoby.

Aleksy I Komnen bez wątpienia był nieprzeciętnym władcą i utalentowa-
nym dyplomatą, aczkolwiek – jak się wydaje – nie podążającym z duchem 
czasu i trzymającym się z dawna ustalonych reguł. Bezradność Bizancjum 
w obliczu ruchu krucjatowego i jego późniejsza apatia oraz zniechęcenie 

27  Ibidem, ks. X 11, 9. Co do lojalności Rajmunda, istnieją pewne wątpliwości. Trudno 
bowiem dać wiarę temu, że bardziej cenił interes Bizancjum, aniżeli swój własny, 
zwłaszcza, gdy miała nadarzyć się okazja, by uzyskać własny skrawek państwa.

28 Ibidem, ks. XI 1, 1.
29  J. C. Cheynet, Bizancjum pomiędzy Turkami a krzyżowcami (1057–1204), [w:] Świat 

Bizancjum, t. 2: Cesarstwo Bizantyńskie 641–1204, red. J. C. Cheynet, tłum. A. Gra-
boń, Kraków 2011, s. 70.
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w stosunku do nowo powstałych królestw łacińskich, a także kolejnych 
wypraw, przesądziły o losie i cesarstwa, i krzyżowców. Brak harmonijnej 
współpracy na tym polu uniemożliwił trwalsze sukcesy, natomiast partyku-
larne interesy przypieczętowały smutny koniec wielowiekowej potęgi w bli-
skowschodnim regionie świata.
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Kamil Szadkowski

Kazimirus, Dei gracia rex Poloniae etc.  
Rozważania o wielkości ostatniego Piasta  
na polskim tronie

Ozdobiony królewską koroną, państwem i narodem od Boga sobie 
powierzonym po męsku i pożytecznie rządził. Albowiem wedle słów 
proroka miłował pokój, prawdę i sprawiedliwość. Był bowiem najtro-
skliwszym opiekunem i obrońcą dobrych i sprawiedliwych; złych zaś, 
rozbójników, gwałtowników i potwarców bardzo srogim prześladowcą1

Jan z Czarnkowa o królu Kazimierzu

Kazimierz Wielki. Ostatni król Polski z dynastii Piastów. Znany chyba 
wszystkim Polakom. Wymieniany jako jeden z najwybitniejszych władców 
naszego kraju, obok księcia Mieszka I, który zainicjował powstanie organi-
zmu państwowego i przyjął chrzest; jego syna Bolesława Chrobrego umac-
niającego i rozszerzającego patrymonium odziedziczone po swym ojcu; kró-
la Władysława Jagiełły — krzyżackiego pogromcy z grunwaldzkich pól; Jana 
Sobieskiego, monarchy Rzeczpospolitej, który stanął pod Wiedniem, aby nie 
dopuścić do tureckiego „potopu”. Bohater niniejszego artykułu jest znany 
także najmłodszym obywatelom naszej ojczyzny, bowiem jawi się im jako 
spokojny i roztropny król, twórca ładu w Królestwie Polskim, i postrzegany 
jest zapewne jako stary, zadumany, o siwych włosach i takiejż brodzie, dum-
ny lecz nie zadufany, wzór cnót władcy, niczym Karol Wielki. Wszyscy zna-
my go jako tego, który „Polskę zastał glinianą, drewnianą i brudną, zosta-
wił murowaną”2. Jaka rzeczywiście jest prawda o najwybitniejszym polskim 
władcy, który w ogóle mógł na krakowskim tronie nie zasiąść, czy to za spra-
wą poważnej choroby, która spadła na niego ok. 1327 r., czy też mógł polec 
na polu bitewnym, w trakcie wojen ojca? W niniejszym artykule chciałbym 

1  Kronika Janka z Czarnkowa, red. i tłum. A. Bielowski, [w:] Monumenta Poloniae 
Historica, t. 2, Lwów 1907 [dalej: Janko z Czarnkowa], s. 2–3.

2  Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego, ks. IX (1300–1370), 
tłum. J. Mrukówna, Warszawa 2009 [dalej: Długosz], s. 443.
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nieco bliżej, acz dość selektywnie, przyjrzeć się kilku wybranym epizodom 
z życia syna Władysława Łokietka i, jak ująłem to w tytule, zastanowić się, 
czy słusznie przypisano wielkość polskiemu władcy z XIV stulecia.

Epoka kazimierzowska obrosła pokaźną liczbą opracowań naukowych 
i popularnych. Tomasz Nowakowski pisał: „Kazimierz Wielki jako jeden 
z najwybitniejszych władców Polski cieszył się dużym zainteresowaniem hi-
storyków”3. Było to związane z jego prawie czterdziestoletnim panowaniem, 
ale, jak nas uczy historia, długie panowanie wcale nie czyni władcy wielkim, 
czasami bowiem stanowi okres wegetacji politycznej państwa i prowadzi do 
jego wewnętrznego załamania. Wracając jednak ad rem – do klasycznych już 
autorów i ich dzieł zaliczyć możemy m.in. biografię monarchy pióra Jerzego 
Wyrozumskiego pt. Kazimierz Wielki4. Także w pierwszym tomie Dziejów 
Krakowa5, który jest autorstwa wymienionego historyka, o władcy tym prze-
czytamy sporo. Oswald Balzer poświęca królowi dużo miejsca na kartach swej 
Genealogii Piastów6, szczegółowo przypatrując się datom dziennym z życia 
króla, a raczej różnicom między nimi w różnych źródłach. Marek Kazimierz 
Barański w swej pracy pt. Dynastia Piastów w Polsce7 poświęca cały rozdział 
bohaterowi mojego artykułu, pisze jednak o tym panowaniu na tle innych, 
mając na uwadze sytuację w kraju, który wówczas nie był trwale zjednoczony, 
jak się powszechnie sądzi. Jan Dąbrowski nazywa w tytule swej pracy8 Ka-
zimierza twórcą Korony Królestwa Polskiego, z czym wiążą się także prze-
miany doktrynalne, ideologiczne, religijne i sam aspekt odbierania władzy 
monarszej oraz tego, czym ona była, do czego obligowała i na co pozwalała 
władcy. W innej zaś przypatruje się rozwojowi polskiej monarchii stanowej, 
akcentując rolę i dokonania króla Kazimierza9. Nie możemy także zapominać 
o takich autorach jak: Stanisław Sroka, Stanisław Szczur, Feliks Kiryk, Henryk 
Samsonowicz, Tomasz Nowakowski, a także Michał Rożek czy Paweł Jasieni-
ca, którzy zwracali uwagę na panowanie króla Kazimierza i jego czasy, zarów-
no w uniwersyteckich aulach, jak i popularyzując tę wiedzę innymi drogami.

3  T. Nowakowski, Kazimierz Wielki w dawnej i współczesnej historiografii polskiej, 
[w:] Kazimierz Wielki i jego państwo, red. J. Maciejewski, T. Nowakowski, Byd-
goszcz 2011, s. 67.

4 J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 2004.
5  J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, t. 1, Kraków 

1992. 
6 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895.
7 M. K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008. 
8 J. Dąbrowski, Kazimierz Wielki. Twórca Korony Królestwa Polskiego, Kraków 2007.
9 J. Dąbrowski, Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku, Kraków 2010.
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Chciałbym wspomnieć o zapiskach rocznikarskich i kronikarskich, bez 
których dzisiaj wiedzielibyśmy jeszcze mniej o tamtych czasach. Jan z Czarn-
kowa w swej kronice pisał o panowaniu króla, a także sytuacji po jego śmierci. 
Znał monarchę osobiście, gdyż piastował urząd podkanclerzego w ostatnich 
latach panowania Kazimierza. Ponadto Kronika katedralna krakowska zawie-
ra istotne informacje o życiu ostatniego piastowskiego monarchy. Na szcze-
gólną uwagę, w mojej ocenie, zasługują Roczniki, czyli Kroniki sławnego Kró-
lestwa Polskiego autorstwa Jana Długosza. Poświęcił on wiele miejsca w swym 
dziele Kazimierzowi Wielkiemu, czerpał ze źródeł wcześniejszych, być może 
z takich, które do dnia dzisiejszego nie zachowały się. O królu pisano także 
w epokach późniejszych, ale opierano się głównie na dziełach poprzedników, 
zwłaszcza kanonika krakowskiego ‒ arcybiskupa lwowskiego in spe10. Należy 
wspomnieć jeszcze o źródłach archeologicznych, które stanowią żywy dowód 
działalności władcy. Część z nich wznosi się ponad powierzchnię ziemi, relik-
ty innych skryte są pod jej powierzchnią. O zamkach pisał m.in. Leszek Kaj-
zer11, katalog zamków kazimierzowskich sporządził Piotr Adam Zaniewski12. 

Zanim przejdę do zasadniczej części mojej pracy, przedstawię gene-
zę związania osoby króla Kazimierza z przydomkiem magnus. W znanym 
nam dzisiaj znaczeniu został on po raz pierwszy użyty w Statutach Łaskie-
go z 1505/1506 r. w następującej formie: „Statuta Magni Casimiri Secun-
di”13 – jako jeden z tekstów prawnych, wchodzących w skład tej kodyfikacji. 
Niewątpliwie słowo to użyte zostało, by wyróżnić władcę i podkreślić jego 
zasługi. Jednak, moim zdaniem, podstawy takiego twierdzenia możemy 
znaleźć już w dziele Jana z Czarnkowa, a na pewno u Jana Długosza, który 
pisał o monarsze w następujący sposób:

Pragnął gorąco wzmocnienia i wzbogacenia ojczyzny i państwa. Uprzejmy 
i uczciwy [...] Był człowiekiem niezwykle skromnym, toteż dopuszczał do 
siebie zarówno ubogiego, jak bogatego [...] Dla wszystkich życzliwy [...] z na-
tury pałał taką miłością ojczyzny, że o nic bardziej nie zabiegał jak o to, by jej 

10  Wyczerpująco o historiografii polskiej dotyczącej króla Kazimierza można prze-
czytać w artykule: T. Nowakowski, Kazimierz Wielki..., s. 67–86.

11  L. Kajzer, Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004; L. Kajzer, 
S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2012.

12 P. A. Zaniewski, Zamki Kazimierza Wielkiego, Kraków 2012.
13  W. Uruszczak, Commune incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultu-

um. O tytule i mocy prawnej Statutu Łaskiego z 1506 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2006, z. 96, s. 115–135, 
http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/statut_laski.htm [dostęp: 27.10.2015].
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pomóc i zapewnić jej jak najwięcej zaszczytów. [...] Okupując wady zaletami, 
miał więcej takich cech, które słusznie winny znajdować uznanie, niż tych, 
które trzeba mu było darować. [...] Był najłagodniejszym wśród współcze-
snych królów i książąt. Sprawując przez czterdzieści lat rządy w Królestwie 
Polskim przystępnością i dobrocią zacierał blask królewskiego majestatu. 
Pałał gorącą chęcią powiększenia i uświetnienia swego państwa i Królestwa 
Polskiego. Odznaczał się niepospolitą roztropnością, ale przy wznoszeniu 
budowli był hojny, co przystoi znakomitym władcom. Rządził tak bardzo 
sprawiedliwie, że w niczym nie uchybiał wzorowi sprawiedliwego władcy14.

Moim zdaniem, tak wyjątkowa opinia Długosza o tym właśnie władcy przy-
czyniła się do utrwalenia szczególnego obrazu panującego wśród potomnych, 
choć wypominał królowi błędy, pewnych rzeczy nie mógł zrozumieć, inne go 
oburzały, a jeszcze inne wydawać się mogły niewybaczalne. Pod rokiem 1370 
umieszcza swoiste epitafium, stawiając Kazimierza jako wzór idealnego wład-
cy. Nie powinno więc dziwić, że tak utrwalony przez lata pogląd oraz faktyczne 
dokonania monarchy sprawiły, że mówimy o nim Kazimierz Wielki.

W zasadniczej części niniejszego artykułu chciałbym skupić się na czynach 
króla Kazimierza prowadzących do jego wielkości i próbie jej udowodnienia. 
Pierwszą w mym przekonaniu rzeczą, która przyczyniła się do późniejszego 
określenia Kazimierza mianem „wielkiego” była kwestia uregulowania praw 
do polskiej korony. W ówczesnych stosunkach międzynarodowych, pomimo 
królewskiej koronacji Łokietkowego syna w Katedrze Wawelskiej na króla 
Polski, dokonanej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława, Kazimierz 
nadal funkcjonował jako król Krakowa, gdyż beneficjentem mającym pra-
wo do tytułu monarchy polskiego był Jan Luksemburski, król Czech15. Nie 
chcąc wdawać się w szczegóły, napomknę jedynie, że powyższa sytuacja spo-
wodowana była polsko-czeską unią personalną, jaka zawiązała się między 
oboma krajami za panowania ostatnich Przemyślidów, pod koniec XIII i na 
początku XIV stulecia. Władysław Łokietek nie był w stanie w trakcie swych 
rządów, jako król Polski, odzyskać pełni praw do tego tytułu, gdyż sama jego 
koronacja była wynikiem działania dyplomacji zarówno papieskiej, jak i pol-
skiej, bowiem ‒ jak zaznaczył Ojciec Święty Jan XXII ‒ „koronacja musi się 
odbyć tak, aby niczyje prawa nie zostały naruszone”16.

14 Długosz, s. 444–446.
15 J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 39–40; M. K. Barański, Dynastia..., s. 454.
16  M. K. Barański, Dynastia..., s. 453. Oczywiście oznaczało to, że koronacja nie może 

odbyć się w Gnieźnie, gdyż byłby to jawny atak na interesy i przeciwko pretensjom 
wnoszonym przez Jana Luksemburczyka. Istotne jest to, że papież przeciwko samej 
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Ojciec Kazimierza był też skonfliktowany z Wacławem II, któremu miał 
złożyć hołd lenny, czego jednak nie uczynił. Przez to, jak również przez 
nieudolne rządy w swej części Wielkopolski, zmuszony był salwować się 
ucieczką przed wyprawą karną czeskiego władcy17. Gdy powrócił do kraju, 
musiał się zmagać z opozycją w postaci biskupa krakowskiego Jana Muska-
ty18 czy wójta krakowskiego Alberta19. Większą część swego panowania król 
Władysław poświęcił wojnie, bo do tego zmusiła go sytuacja, w jakiej zna-
lazło się dopiero co zjednoczone królestwo, a raczej mała jego część. Jednak 
precedens z koronacją na Wawelu sprawił, że (nie uderzając bezpośrednio 
w króla czeskiego) można było usankcjonować władzę w Polsce. Z punk-
tu widzenia dyplomatycznego i prawnego wykupienie wyłącznych praw 
do polskiej korony było rzeczą niezwykle istotną, a zarazem prestiżową. 
Król Kazimierz wiedział o tym doskonale i już w pierwszych latach swego 
panowania starał się tego dokonać. Po wykorzystaniu różnych metod dy-
plomatycznych udało się to podczas zjazdu monarszego w Wyszehradzie, 
w 1335 r. Za dwadzieścia tysięcy kop groszy praskich wykupił prawa Jana 
Luksemburczyka do polskiej korony20. W mojej opinii waga tego wydarze-
nia polegała na prawnym i międzynarodowym umocowaniu Kazimierza 
jako króla wszystkich ziem polskich, ich pana i dziedzica, a co za tym idzie 
uzyskaniu przez niego równorzędnej pozycji względem pozostałych eu-
ropejskich monarchów, w grze dyplomatycznej, mariażach, sojuszach etc. 
Sam fakt wykupienia owego tytułu byłby niczym, gdyby za słowami i ge-
stami nie szły czyny, a wraz z nimi potęga samego państwa, która wówczas 
prezentowała się jeszcze bardzo blado. 

Przejdę teraz do relacji z państwami ościennymi i polityki prowadzonej 
wobec nich przez króla Kazimierza, które przyczyniły się do uwznioślenia 
jego panowania. Państwo, które władca obejmował po swym ojcu Władysła-
wie, liczyło nieco ponad sto tysięcy kilometrów kwadratowych21. W jego skład 
wchodziła Małopolska i Wielkopolska oraz lenna: ziemia łęczycka i ziemia 

ceremonii nie miał obiekcji. Najciekawszy jednak, w mojej opinii, jest fakt, że koro-
nacji dokonał arcybiskup gnieźnieński w Katedrze Krakowskiej, łącząc tym samym, 
symbolicznie obie dzielnice. Miejmy jednak na uwadze, że koronować według Ordo 
coronandi mógł jedynie arcybiskup, o czym pisze M. Rożek, Polskie koronacje i ko-
rony, Kraków 1987, s. 50–61.

17 M. K. Barański, Dynastia..., s. 443.
18 Ibidem, s. 446, 448, 453.
19 Ibidem, s. 449.
20 Ibidem, s. 485; J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 59–60.
21 F. Kiryk, Wielki król i jego następca, Kraków 1992, s. 10.
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sieradzka22, którymi władali bratankowie króla Władysława, Przemysł sie-
radzki23 i Władysław Garbaty24. Byli oni starsi od nowego króla, a co za tym 
idzie, nie do końca było pewne, czy złożą mu hołd lenny i podporządkują 
się tym samym jego rządom. Innym zmartwieniem był Zakon Najświętszej 
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, który okupował Pomorze 
Gdańskie, ziemię dobrzyńską i Kujawy, z którym trwał rozejm25. Królestwo 
Polskie było w złych stosunkach dyplomatycznych z Brandenburgią oraz 
Czechami26, większość księstw śląskich oraz księstwo płockie uznawało 
zwierzchnictwo tych drugich27. Podobnie sytuacja miała się z Mazowszem, 
które z powodu ekspansywnej polityki Władysława Łokietka szukało opieki 
Krzyżaków28. Ruś była słaba i nie mogła udzielić wsparcia polskiemu monar-
sze29. Przymierze z pogańską Litwą Giedyminowiczów, zrealizowane dzięki 
małżeństwu Kazimierza i Aldony Anny30, nie było mile widziane w chrze-
ścijańskiej Europie i mogło bardziej zaszkodzić niż przynieść korzyści. Naj-
lepsze relacje i rzeczywista pomoc mogła przyjść z dworu budzińskiego, na 
którym, jeszcze jako królewicz, przebywał sam Kazimierz31. I rzeczywiście, 
już jako król, w swej polityce zagranicznej wyraźnie korzystał ze wsparcia 
Królestwa Węgier. Na uwagę zasługuje też fakt dobrych relacji z papieżami – 
Benedyktem XII, Klemensem VI, Innocentym VI, Urbanem V – którzy, bę-
dąc de facto francuskimi zakładnikami podczas tzw. niewoli awiniońskiej, 
wydawali decyzje sprzyjające polskiemu monarsze32. Nie sposób oczywiście 
rozwodzić się nad tymi kwestiami w krótkim artykule i nie jest to moim ce-
lem. Chciałbym jedynie zasygnalizować pewne dokonania polskiego władcy, 
który poprzez przemyślaną i mądrą politykę zagraniczną umocnił królestwo 
i doprowadził do wzrostu jego znaczenia na arenie międzynarodowej. 

Z perspektywy czasu, znając kolejne wydarzenia, które miały miejsce, 
śmiało można stwierdzić, że prowadził bardzo rozsądną grę dyplomatyczną. 

22 M. K. Barański, Dynastia..., s. 482.
23 O. Balzer, Genealogia..., s. 357–358.
24 Ibidem, s. 362.
25 Długosz, s. 227–228.
26 M. K. Barański, Dynastia..., s. 482–484.
27 J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 112, 114.
28 Ibidem, s. 114.
29 Ibidem, s. 85.
30 O. Balzer, Genealogia..., s. 382–385.
31 J. Dąbrowski, Kazimierz..., s. 14–22; J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 20, 23–24, 25.
32  J. N. Davidson Kelly, Encyklopedia papieży, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2006, 

s. 303–314.
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Lawirował pomiędzy sojuszami z Wittelsbachami, Andegawenami, Litwina-
mi etc., by móc szachować to jednych, to drugich33. Miał zmysł, poparty od-
powiednimi radami najznamienitszych person w Radzie Królewskiej, z kim 
i kiedy się wiązać, wyczekiwał najdogodniejszego momentu do ataku. Przez 
całe swe panowanie toczył spory i sądził się z zakonem krzyżackim, zaś ar-
bitrami w tych procesach byli król czeski i węgierski34. Supliki słał także do 
papieży, by ci mediowali i wyrokowali w sprawie spornych dóbr35. Mimo 
niekorzystnego dla Polski wyroku królów oraz przychylnego Benedykta XII, 
a właściwie komisji działającej z jego pełnomocnictwa, Kazimierzowi nie 
udało się odzyskać Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i michałow-
skiej, za co został bardzo skrytykowany przez Jana Długosza:

A ja nie mogę wystarczająco wyrazić mojej niechęci do króla polskiego Ka-
zimierza, który zaniechał obowiązków wojennych, by z nakładem większych 
kosztów, ucztować, by się chwalić, że posiada w skarbcu złożoną większą ilość 
złota, by hołdować znów uciechom żołądka i Wenery, by prowadzić życie bez 
trudów, osławione z powodu rozkoszy. Lekceważąc nakazy ojca, okazał się 
bardziej małoduszny i gnuśny w obronie ojczyzny od biskupów i kapłanów, 
człowiekiem o gorszym charakterze, spragnionym pokoju i oby nie gnu-
śności. A przecież powinien był przewyższać innych nie tylko odwagą, ale 
sprytnym postępowaniem i pełnym znoju działaniem. Za krótki okres po-
koju, który należało zerwać choćby nazajutrz, gdyby tak przypadek zdarzył, 
z powodu najmniejszej obrazy, miał zostawić Polakom i swoim następcom, 
królom polskim długą, trwającą bez przerwy walkę o ziemię pomorską36.

Znając kolejne wydarzenia i komfort życia króla, prawie pół wieku później 
od opisywanych wydarzeń Jan Długosz wysunął nieco pochopne wnioski. 
Jako duchowny, być może miał też na uwadze konflikt, w jaki popadł Ka-
zimierz z biskupem krakowskim Janem Bodzantą, który wysłał do władcy 
wikariusza Katedry Wawelskiej Marcina Baryczkę, nie obawiającego się mo-
narchy37. Powodem było niemoralne prowadzenie się króla. Kapłan w trak-
cie dostarczania dekretu ekskomuniki posunął się za daleko, a mianowicie 
miał prawić Kazimierzowi o karach, jakie Kościół może nałożyć za takie za-
chowanie. Król ograniczył się jedynie do inwektyw w gniewie pod adresem 

33 M. K. Barański, Dynastia..., s. 483–492.
34 J. Dąbrowski, Kazimierz..., s. 26–29.
35 J. N. Davidson Kelly, Encyklopedia..., s. 306.
36 Długosz, s. 285.
37 Ibidem, s. 323.
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wikariusza38. Wedle słów Jana Długosza, Kazimierz nakazał zabicie Marcina 
Baryczki za namową i pod wpływem dworzan, którzy utopili kapłana nocą 
w Wiśle, w dzień św. Łucji, tj. 13 grudnia 1349 r.39 Podobną relację w swej 
kronice przytacza Jan z Czarnkowa40. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo 
podniesienia ręki na duchownego, króla nie spotkała żadna kara, jedynie 
miał ufundować w formie ekspiacji świątynie np. w Wiślicy, Sandomierzu 
i Niepołomicach. Interesujące jest również to, że w przeciwieństwie do in-
nych duchownych-męczenników (np. św. Stanisław, św. Tomasz Becket, św. 
Jan Nepomucen), którzy zostali zabici z polecenia władcy, kult Marcina Ba-
ryczki miał raczej niewielkie znaczenie, może właśnie ze względu na to, że 
wiązał się z osobą króla Kazimierza, tego, którego potomni ochrzcili przy-
domkiem „wielki”. A może monarcha został ukarany za swój czyn surowiej 
niż ktokolwiek inny? Wszakże nie doczekał się nigdy syna-królewicza41.

Wracając jednak do meritum, Długosz zdawał sobie sprawę z działań 
podejmowanych przez Kazimierza i potrafił je ze sobą logicznie powiązać, 
jednak w kwestii krzyżackiej, w mojej opinii, postąpił ahistorycznie. Król 
zdawał sobie sprawę, w jakiej kondycji jest jego armia, wiedział, że nie po-
kona nią Krzyżaków, a ponadto nie mógł przewidzieć reakcji państw ościen-
nych na ewentualny polski najazd na zakon. W latach czterdziestych XIV w. 
jego uwagę przyciągała Ruś i walka o schedę po Bolesławie Jerzym II Troj-
denowiczu, który zginął w niejasnych okolicznościach42. Kwestie te łączą się 
ze sobą bardzo ściśle, a ponadto okres walk o Ruś zbiega się z wojną o Śląsk 
oraz negocjacjami z Krzyżakami. W obliczu możliwości wybuchu wojny aż 
na trzech frontach, król musiał działać zdecydowanie i szybko rozwiązywać 
problemy oraz utworzyć pewną gradację spraw najważniejszych. Sytuacja na 
północy Polski prezentowała się nieciekawie. Krzyżacy byli w posiadaniu 
części dawnych ziem korony polskiej, która nie była w stanie siłą odebrać 
ich nieprzyjacielowi. W obliczu swego rodzaju pata, który nastał po nieuda-
nych arbitrażach, w Kaliszu, w 1343 r., pomiędzy Polską a państwem krzy-
żackim zawarto pokój, w myśl którego Korona odzyskała Kujawy i ziemię 

38 Ibidem.
39 Ibidem, s. 323‒324.
40 Janko z Czarnkowa, s. 5.
41  Szerzej o relacjach Króla z Kościołem, zwłaszcza o nieszczęsnym Marcinie Ba-

ryczce, ale także o ogólnym wizerunku Kazimierza w oczach Jana Długosza pisze 
J. Sperka, Obraz Kazimierza Wielkiego w „Rocznikach” Jana Długosza, „Rocznik 
Niepołomicki” 2010, t. 2, s. 241–267.

42  Najprawdopodobniej został otruty przez bojarów – vide J. Wyrozumski, Kazimierz..., 
s. 86.
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dobrzyńską, zaś zakon (przez zrzeczenie się praw króla polskiego do Po-
morza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i michałowskiej) otrzymał właśnie 
te tereny43. W obliczu zagrożenia, praktycznie z każdej strony polskiego 
królestwa, pokój ten musiał zostać zawarty, a w przypadku zmiany sytuacji 
międzynarodowej, koniunktury etc. mógł zostać zrewidowany siłą, jak to 
niejednokrotnie w historii miało miejsce. Być może wizyta króla Kazimie-
rza w 1366 r. w Malborku44 była pewną próbą zbadania od wewnątrz poten-
cjału pozostającego w dyspozycji państwa zakonnego. Najwyraźniej wypadła 
ona niekorzystnie, gdyż nigdy później monarcha nie zapędził się w te rejony. 
Ustabilizowanie granicy na północy umożliwiło królowi wyprawy na Ruś45 
i zmagania z Tatarami, Litwinami, Rusinami w latach 1340–1348 i 1349–
1366. Kazimierz dał jakoby priorytet kierunkowi wschodniemu. Podbijając 
te tereny, uzyskałby dostęp do lądowych i morskich szlaków handlowych nad 
Morzem Czarnym. Być może miało to zwrócić uwagę książąt śląskich, którzy 
woleliby handlować z tymi obszarami przez Polskę, niźli wybrać kierunek 
handlu na południe, przez Czechy. Chciał też szerzyć tam katolicyzm, tępiąc 
przy tym dominujące prawosławie46. Korona poszerzyła się o tereny Rusi Ha-
lickiej, Włodzimierskiej i Podola47. Jak wspomniałem wcześniej, lata czter-
dzieste to także wojna śląska, którą rozpoczął w 1345 r. najazd Jana Luksem-
burczyka na włości księcia świdnickiego Bolka II Małego48, sprzymierzeńca 
Polski, Węgier i cesarza Ludwika IV Bawarskiego. Podczas wojny oblegany 
był Kraków49. Z sojuszniczych obowiązków nie wywiązywali się Wittelsba-
chowie. Mimo to Czesi w końcu ustąpili. Zawarto rozejm, pokoju jednak nie 
podpisano. W 1346 i kolejnym roku żadna ze stron nie atakowała, co było 
spowodowane wewnętrznymi problemami Rzeszy, a mianowicie papieską 
detronizacją Ludwika Bawarskiego50, wyborem Karola Luksemburczyka na 
cesarza oraz śmiercią Jana Luksemburczyka ‒ 26 sierpnia 1346 r., w bitwie 
pod Crécy51. W październiku kolejnego roku zmarł cesarz Ludwik, którego 

43 Ibidem, s. 76–77.
44  A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego. Materiały 1333–1370, 

„Roczniki Historyczne” 1998, t. 64, s. 175–208.
45 J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 78–111.
46  K. Stopka, A. K. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2000, s. 13.
47 J. Dąbrowski, Kazimierz..., s. 31–32, 35–39.
48 M. K. Barański, Dynastia..., s. 494.
49 Ibidem, s. 494–495.
50 Ibidem, s. 495.
51 Ibidem. 
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na tronie zastąpił Karol52, co wyklarowało sytuację. Nowy władca wystawił 
dokument, w którym inkorporował Śląsk i Łużyce do Królestwa Czech, bez 
jakiegokolwiek wyszczególnienia, co godziło w niezależność księstwa świd-
nicko-jaworskiego, nie zmieniając przy tym stanu posiadania w tym rejonie 
Europy. Kazimierz zaatakował, by zademonstrować siłę swej armii jeszcze 
przed negocjacjami pokojowymi, które sfinalizowane zostały zawarciem po-
koju namysłowskiego w 1348 r.53, do którego dążyły obie strony, gdyż polskie-
go monarchę bardziej interesował kierunek wschodni, zaś cesarza i władcę 
czeskiego ‒ sprawy niemieckie. Poza deklaracją wzajemnej przyjaźni i miło-
ści, nie wprowadzono żadnych zmian terytorialnych. Karol IV uznał polskie 
roszczenia wobec Krzyżaków i Brandenburgii oraz deklarował pomoc w od-
zyskaniu utraconych ziem, Kazimierz zaś miał nie sprzymierzać się z wroga-
mi cesarstwa. Istotnym elementem pokoju, akcentowanym w historiografii, 
była kwestia niezrzeczenia się przez polskiego monarchę praw do Śląska.

Kończąc analizę polityki zagranicznej króla, chciałbym uwzględnić Kró-
lestwo Węgier, z którym – jak już wspominałem – Polska miała najlepsze 
relacje. Spowodowane to było sojuszem zawiązanym jeszcze przez ojca Kazi-
mierza, a utwierdzone małżeństwem węgierskiego monarchy Karola Roberta 
oraz córki Władysława Łokietka, Elżbiety, w 1320 r.54 Sojusz z Polską okazał 
się dla francuskiej dynastii władającej Węgrami jeszcze bardziej lukratywny, 
gdy polski królewicz Kazimierz zachorował, pod koniec lat dwudziestych 
XIV w., a Władysław Łokietek obiecał Andegawenom polski tron55. Oczywi-
ście podyktowane to było szczególnymi okolicznościami, bowiem Królestwo 
potrzebowało sojusznika przeciwko otaczającym je wrogom, w tym zwłasz-
cza Luksemburgom, propozycja ta mogła również spowodować umorzenie 
długów. Łokietek nie chciał, by państwo po raz kolejny uległo rozbiciu56. 
Podobnie uczynił jego syn, król Kazimierz, który powierzał tron wawelski 
władcom węgierskim57. Obietnice te dały Polsce silnego sojusznika, nie-
zwykle bogatego i liczącego się na europejskiej scenie politycznej. Węgrzy 
wsparli także kazimierzowską wyprawę na Ruś. Zastanawiające jest tylko 
jedno. Dlaczego polski monarcha tak szybko, bo już w pierwszych latach 
swego panowania, mając zaledwie dwadzieścia parę lat postanawia użyć 
takiego argumentu w rozgrywce dyplomatycznej? Czy był pewny tego, że 

52 Ibidem.
53 Ibidem, s. 497.
54 J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 39.
55 Ibidem, s. 226–227.
56 Ibidem, s. 223–245.
57 Ibidem.
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spłodzi syna, właśnie z uwagi na to, że był jurnym, pełnym wigoru młodym 
człowiekiem? I że obietnica złożona węgierskiemu monarsze okaże się pełna 
fruktów jedynie dla Polski? Czy uważał, że uda mu się w jakiś inny sposób, 
np. w piastowskiej dynastii, znaleźć kogoś godnego tego miana i spróbować 
wyrugować później Ludwika? Pytania te muszą pozostać bez odpowiedzi. 
W moim przekonaniu, król Kazimierz stosował tu bardzo przemyślaną po-
litykę. Z jednej strony potrzebował sojusznika i partnera, a takim Królestwo 
Węgier z pewnością było i za tak intratną ofertę mogło wiele zaoferować. 
Z drugiej strony może rzeczywiście widział w królu węgierskim, w razie 
swej bezpotomnej śmierci, odpowiedniego kandydata na tron polski, wie-
dząc, jak dobrze dynastia Andegawenów rządziła na Węgrzech.

Co do Mazowsza, które u progu panowania Kazimierza raczej niechętnie 
traktowało Królestwo Polskie, a ponadto było związane stosunkami lennymi 
z Czechami, trzeba stwierdzić, że pod koniec jego rządów zwróciło się ku Ko-
ronie i od niej uzależniło. Król rozwiązał tę kwestię niezwykle mądrze. Użył 
siły, by zdobyć Księstwo Płockie, lecz następnie porozumiał się z mazowiec-
kimi książętami, zawarł z nimi traktaty i przyjął od nich hołd. Były to lata 
pięćdziesiąte, ataki litewskie były na porządku dziennym i właśnie ta okolicz-
ność przemawiała najsilniej do książąt mazowieckich za związaniem się z Ko-
roną. Kolejnym majstersztykiem w grze dyplomatycznej polskiego króla było 
jego zachowanie po bezpotomnej śmierci Kazimierza I warszawskiego. Mógł 
jako senior zająć jego ziemie, lecz wolał przekazać je bratu zmarłego, Siemo-
witowi III i przyjąć od niego hołd58. Posunięcie to udowadnia, jak zdolnym 
był dyplomatą. Z pewnością zasięgał rady doradców, jednak ostateczne decy-
zje podejmował samodzielnie. W tej sytuacji zamydlił nieco oczy książętom 
mazowieckim, nie przejmując ich domen, co naraziłoby go na nieprzychylne 
opinie ze strony miejscowej arystokracji i innych panujących, ale i tak osiągnął 
swoje cele. Zdawał sobie sprawę, że Czechy leżą zbyt daleko, by egzekwować 
swe prawa, a Mazowszanie lękają się Litwinów i być może Krzyżaków.

Rekapitulując dokonania polskiego władcy na arenie międzynarodowej, 
jawią nam one ostatniego przedstawiciela królewskiej dynastii Piastów jako 
roztropnego monarchę, który podejmował słuszne i korzystne dla Polski 
decyzje. Znał swoje możliwości i wiedział, „gdzie sięgnąć nie może”. Był 
realistą, niepozbawionym przy tym fantazji. Jednocześnie nie byłby król 
Kazimierz tak wielkim władcą, gdyby nie prowadzona przez niego polityka 
wewnętrzna, zarządzanie i administrowanie państwem, jego rozwój. Zacznę 
od reformy sił zbrojnych.

58 J. Dąbrowski, Kazimierz..., s. 40.
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Główną siłę uderzeniową armii miała stanowić konnica, złożona ze 
szlachty, dobrze wyszkolona i wyekwipowana. Władca wprowadził system 
chorągiewny59. Dzieląc wojsko na oddziały, ułatwił wydawanie im rozkazów 
i kierowanie do konkretnych zadań. Ponadto zarządził, że miast mieli bronić 
wszyscy ich mieszkańcy, a także wszyscy ci, którzy żyli w pobliżu. Na czele 
armii stawał sam król60. Po raz pierwszy za panowania Kazimierza Wielkie-
go pojawiła się artyleria61. Sprawą najważniejszą, jeśli chodzi o kwestie woj-
skowe, była gruntowna przebudowa starych fortyfikacji i budowa nowych. 
Zbudował ponad pięćdziesiąt zamków i dworów, a prawie trzydzieści miast 
otoczył murami. Rozbudował Zamek na Wawelu. Oddajmy ponownie głos 
Janowi Długoszowi, który podszedł do sprawy detalicznie:

On też po raz pierwszy [uświetnił] zamek krakowski wspaniałymi budow-
lami, komnatami, wieżami i fosami, rzeźbami, malowidłami i dachami. 
Wybudował też połączone z Krakowem miasto Kazimierz, również miasta, 
twierdze i grody: Wieliczkę, Skawinę, Olkusz, Będzin, Lelów, Sandomierz, 
Wiślicę, Szydłów, Radom, Opoczno, Wąwolnicę, Lublin, Kalisz, Pyzdry, Sta-
wiszyn, Wieluń, Konin, Piotrków, Łęczycę, Płock, Inowłódź, Lwów, Sanok, 
Krosno i Czchów. Także zamki i dwory: w Poznaniu, Kaliszu, Sandomierzu, 
Lublinie, Lwowie (górny i dolny), w Pyzdrach, Sieradzu, Wieluniu, Łęczycy, 
Kole, Płocku, Niepołomicach, Szydłowie, Przedborzu, Brzeźnicy, Bolesław-
cu, Ostrzeszowie, Przemyślu, Lanckoronie, Będzinie, Lelowie, Czorsztynie, 
Oćcu, Krzepicach, Sieciechowie, Solcu, Zawichoście, Nowym Mieście zwa-
nym Korczynem, Koninie, Nakle, Wieluniu, Międzyrzeczu, Kruszwicy, Zło-
torii, Przedeczu, Bydgoszczy, Lubaczowie, Trembowli, Haliczu, Tustaniu, 
Opocznie, Szydłowie, Przyszowie, Rawie i Wyszogrodzie62.

Budował także liczne świątynie. W czasie jego panowania Polska obrosła 
w liczne gotyckie budowle. 

Analizując zasługi Kazimierza Wielkiego, na koniec pozostawiłem słyn-
ną kodyfikację praw, a mianowicie statuty wiślicko-piotrkowskie. Wyda-
nie odrębnych zbiorów praw dla Małopolski i Wielkopolski, jak wskazuje 
Juliusz Bardach, symbolizowało różnice między prowincjami63. Historycy 

59 M. K. Barański, Dynastia..., s. 535.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Długosz, s. 441–442.
63  J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warsza-

wa 2001, s. 87.
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prawa podkreślają, że była to pierwsza taka kodyfikacja w Polsce, a jedyna 
za panowania dynastii Piastów o tak szerokim zakresie i obszarze, który 
obejmowała. Warto podkreślić, że statuty kazimierzowskie odchodziły od 
obowiązującego wówczas prawa zwyczajowego, jednak opierały się bardzo 
silnie na nim. Większość z nich dotyczyła prawa karnego, znalazły się też 
takie dotyczące Korony. Niestety, ich oryginalna wersja nie dotrwała do na-
szych czasów. Na tej kodyfikacji opierali się następcy Kazimierza Wielkiego 
na polskim tronie, wydając stosowne dokumenty: ekstrawaganty, prejudy-
katy i petyta64. Statuty miały za zadanie ujednolicenie rozstrzygnięć w po-
dobnych kwestiach w całym państwie, a ponadto były opoką dla szlachty, 
która widziała w nich obronę przed nadużyciami ze strony urzędników.

Na uwagę zasługuje też fakt utworzenia na zamku krakowskim „Ius supre-
mum Magdeburgense castri Cracoviensis”65. Była to instytucja apelacyjna, unie-
zależniająca poddanych króla polskiego od wyroków sądu magdeburskiego, sta-
nowiąca o samodzielności i roztropności Kazimierza. Ponadto spod jurysdykcji 
prawa niemieckiego król wyjął także Żydów, opierając się na statucie kaliskim 
Bolesława Pobożnego. Odtąd mieli być oni sądzeni przez sądy królewskie. 

Nie sposób pominąć jeszcze jednego istotnego dokonania króla Kazimie-
rza, które w nieco zmienionej postaci przetrwało do dnia dzisiejszego. Mowa 
tu oczywiście o Studium Generale66. Jego powstanie związane było z po-
trzebą posiadania dobrze wyedukowanej kadry urzędniczej, która mogłaby 
pracować na królewskim dworze. Jak pisze Jerzy Wyrozumski: „Powstanie 
uniwersytetu krakowskiego przypisać należy niewątpliwie rozsądkowi po-
litycznemu, zapobiegawczości i dalekowzroczności Kazimierza Wielkie-
go [...]”67. Potwierdzeniem tych słów niech będzie pewna nadinterpretacja 
rzeczywistości przez monarchę, który w suplice do papieża napisał, że do 
innej wszechnicy jest czterdzieści dni drogi68, dodając też, że wysyłani tam 
„szlachetni klerycy”69 często padają ofiarami bandytów. Uniwersytet w Kra-
kowie powstał 12 maja 1364 r.70, chociaż król rozpoczął starania o zgodę 
na fundację studium już w latach pięćdziesiątych71. Fundacyjny przywilej 

64 Ibidem, s. 88.
65 Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego na zamku w Krakowie.
66 Długosz, s. 386–388.
67 J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 217.
68 Ibidem, s. 218.
69 Ibidem.
70  Ibidem; F. Kiryk, Nauk przemożnych perła, Kraków 1986, s. 57; K. Stopka, A. K. Ba-

nach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego..., s. 11.
71 F. Kiryk, Nauk przemożnych perła, s. 54.
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kazimierzowski rozpoczynał się od słynnych słów: „Niechże tam będzie 
nauk przemożnych perła [...]”72. Wzorowany na Uniwersytecie w Bolonii, 
miał trzy wydziały, niestety bez prestiżowej teologii73. Śmierć króla w 1370 r. 
i brak zainteresowania ze strony andegaweńskiego monarchy spowodowa-
ły, że uczelnia, de facto, przestała działać. Jej odrodzenie i obecna nazwa są 
związane z królową Jadwigą oraz jej mężem, królem Władysławem Jagiełłą.

Zasług Kazimierza Wielkiego było znacznie więcej, trudno je w tak krót-
kim tekście wymienić, poza tym nie to było moim celem. Chciałem w sposób 
aforystyczny ująć na kilku stronach dokonania najwybitniejszego polskiego 
władcy, nie omijając również jego ludzkich słabości. Wskazać, że pomimo 
tych paru niechlubnych kwestii, został uznany przez potomnych za godnego 
nadanego przydomka i jedynego w polskiej historiografii „Wielkiego” mo-
narchę in facto. W mojej opinii, Kazimierz Wielki zaiste wybitnym królem 
był. Świadczą o tym przytoczone dowody i myśli zawarte w dziełach wybit-
nych naukowców, które starałem się sumiennie przytaczać. Sytuacja, w jakiej 
zastał Polskę ostatni z dynastii Piastów władca sugerowałaby, że próżno liczyć 
na istotną zmianę. Jednak umiejętne wykorzystanie realiów, intelekt oraz 
zdolności sprawiły, że król mógł wyprowadzić Koronę z lokalnych podziałów 
i okiełznać sytuację zewnętrzną. Niestety, nie pozostawił po sobie dziedzi-
ca, który mógłby przejąć po nim tron na Wawelu i kontynuować „królew-
ski szczep Pastowy”. Postanowił jednak oddalić widmo kolejnych podziałów 
i wewnętrznych wojen, przekazując koronę swemu szwagrowi Ludwikowi. 

Jako że był człowiekiem, zdarzało mu się grzeszyć, błądzić i ulegać pokusie. 
Jego życie obfitowało w miłostki. Lubił ucztować, był łakomy oraz podniósł rękę 
na Kościół. To jedyne wady, które można przypisać Kazimierzowi. Być może są 
to cechy, z którymi kojarzymy pewnych władców i tylko z nimi, a jeszcze inni 
zostaliby wyklęci i potępieni za zbrodnie przeciwko Bogu na jego sługach. Król 
swym zachowaniem i postępowaniem wyjednał sobie łaski, by zyskać miłość 
u poddanych i przychylność wśród kleru. Kwestią niezwykle dyskusyjną jest 
„oddanie” północnych ziem Krzyżakom. Wedle mojej opinii, król potwierdził 
niejako status quo. Skupiał się w swej polityce na osiągalnych celach, odwodząc 
imaginację na plan dalszy i nie tracąc czasu na nonsensowne spory.

Konkludując uznałem, że mijająca w zeszłym roku 645 rocznica śmierci 
króla będzie dobrą okazją, by raz jeszcze przyjrzeć się postaci najwybitniej-
szego polskiego władcy i przypomnieć, choć w małym stopniu, za co Kazi-
mierz uzyskał przydomek – Wielki. 

72 J. Wyrozumski, Kazimierz..., s. 218.
73 F. Kiryk, Nauk przemożnych perła, s. 57.
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Karolina Sztachańska

Kodeks Gertrudy,  
przypadkowa autobiografia księżnej?

Większość pytań o przeszłość, stawianych przez badaczy, ma swoje źródło 
we współczesności. Zazwyczaj są inspirowane problemami, z jakimi styka-
ją się oni w danym momencie. Nie inaczej jest z badaczami średniowiecza. 
Jednak mimo wielu już dostępnych metod, nadal w odniesieniu do licznych 
problemów badawczych powstaje więcej hipotez niż twierdzeń. Przyczyna 
tego tkwi w braku lub niedoskonałości źródeł.

Wiadomo, że w kwestiach kulturowych i etycznych średniowieczne spo-
łeczeństwa europejskie były dość hermetyczne. Kobiety postrzegano zazwy-
czaj jako ograniczone intelektualnie osoby, właściwie pozbawione jakich-
kolwiek praw, przeznaczone do życia w klasztorze bądź opiekowania się 
domem. Niewątpliwie takie poglądy znajdują potwierdzenie w przekazach 
źródłowych, ale głównie dla kobiet pochodzących z nizin społecznych. Za-
tem, czy można tak samo interpretować sytuację kobiet o korzeniach arysto-
kratycznych?

W ich otoczeniu chłopcy często otrzymywali podstawowe wykształcenie 
w ramach zakreślonych przez epokę, edukację zdobywali dzięki domowym 
nauczycielom lub korzystaniu ze szkół parafialnych i katedralnych. Dziew-
czynki natomiast chętniej posyłano do klasztorów, będących miejscami 
edukacji, często na wysokim poziomie. Począwszy od pisania i czytania, 
przez analizę tekstów wybitnych pisarzy i interpretację Biblii, dzieci chłonę-
ły poprawne, jak na owe czasy, wzorce.

Już od IX w. zauważano w kobietach coś szczególnego, zarówno w do-
brym, jak i negatywnym sensie. Poeci chwalili np. piękno, nauczyciele przed 
nim przestrzegali jako przed czymś zgubnym. Wzorce te, tak jak ludzie, 
poddawane były jednak nieustannej ewolucji. Wydawałoby się dziwne, gdy-
by spojrzenie na kobietę również się nie zmieniało. Z czasem kobiety zaczęły 
odgrywać niemałą rolę w życiu politycznym. Stawały się niejednokrotnie 
czymś w rodzaju karty przetargowej, dzięki której zawierano sojusze lub 
wypowiadano wojny. Mimo tego, obszerniejszych przekazów o nich jest 
mało, szczególnie też tych pisanych przez nie same.
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Jednym z przykładów tego typu źródła jest Kodeks Gertrudy Mieszków-
ny, którego autorstwo badacze przypisują właśnie tej księżnej. Poruszając 
problem Gertrudy Mieszkówny i jej Modlitewnika należy wyjaśnić pocho-
dzenie tej postaci, co jest istotne z punktu widzenia późniejszego zrozumie-
nia rozpatrywanego tematu.

Gertruda Mieszkówna urodziła się ok. 1025 r., jako córka polskiego króla 
Mieszka II Lamberta i Rychezy1. O księżnej nie traktują bezpośrednio ani 
źródła polskie, ani ruskie, a przynajmniej nie pojawia się tam jej imię2. Dane 
te znane są z przekazów pośrednich3.

W związku z problemami politycznymi, w które została uwikłana Ryche-
za, Gertruda dzieciństwo spędziła na dworze cesarskim. Z uwagi na pocho-
dzenie i korzenie matki (siostrzenica Ottona III, wnuczka cesarzowej Teo-
fano) dziewczynka odebrała staranne wykształcenie w duchu cywilizacji 
zachodniej, z naleciałościami bizantyńskimi. Kształciła się prawdopodobnie 
w jednym z nadreńskich opactw, gdzie przełożonymi były siostry Rychezy. 
Tam studiowała teologię oraz filozofię. Nauczyła się także sztuki pisania 
i czytania4.

W 1043 r. wyszła za mąż za Izjasława, syna księcia kijowskiego Jarosława 
Mądrego. Prawdopodobnie wówczas otrzymała od matki Psałterz Egberta, 
później znany jako Modlitewnik Gertrudy. Na dworze kijowskim i w miej-
scach uposażenia jej męża, księżna prawdopodobnie czuła się dość dobrze, 
była bowiem otoczona ludźmi wychowanymi w duchu religii chrześcijań-
skiej. Wówczas urodzili się jej trzej synowie: Mścisław, Światopełk-Michał 
oraz Jaropełk-Piotr (ten ostatni prawdopodobnie był najukochańszym 
z nich).

Po rebelii mieszkańców Kijowa, która miała miejsce 15 września 1068 r. 
Izjasław i Gertruda uciekli do Polski. Prawdopodobnie wówczas księżna 
zaczęła spisywać swoje przemyślenia na kartach Modlitewnika. W maju 
1069 r. Izjasław wrócił do Kijowa, wykorzystując pomoc panującego w Kra-
kowie bratanka Gertrudy – Bolesława II Śmiałego5. Księżna bardzo przeżyła 

1  S. Kętrzyński, Gertruda (ok. 1025–1108), w. księżna kijowska, [w:] Polski słownik 
biograficzny, t. 7, red. W. Konopczyński, Kraków 1949–1958, s. 405–406.

2  Oswald Balzer w swojej Genealogii Piastów oznacza Gertrudę jako postać NN.; 
O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 92–93. 

3  J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach. 
Rozkwit (od Murasaki Shikibu do Małgorzaty Poerte), Warszawa 2009, s. 108.

4 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik, Warszawa 2006, s. 22.
5 S. Kętrzyński, Gertruda (ok. 1025–1108)..., s. 406.
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powrót na Ruś, co było spowodowane rzezią buntowników, jakiej dokonał 
jej najstarszy syn6. 

W marcu 1073 r. przeciw Izjasławowi wystąpili jego młodsi bracia. Efek-
tem zamieszek była ponowna ucieczka rodziny książęcej7. Co więcej, okaza-
ło się, że razem z buntownikami działał Bolesław II, który być może „otrzy-
mał (albo zagarnął) część mienia Izjasława”8.

Gertruda i Izjasław udali się na dwór króla niemieckiego Henryka IV. 
Tam podjęli pierwsze próby odzyskania władzy na Rusi. Do Kijowa wysła-
no poselstwo, które nie osiągnęło zamierzonych rezultatów. W wyniku bez-
skutecznych działań Henryka IV, rodzina książęca skierowała swoją uwagę 
w stronę Saksonii, która pozostawała w stanie wojny z cesarzem rzymskim9. 
Co więcej, oznaczało to prawdopodobnie niechciany udział w ogólnoeuro-
pejskim konflikcie politycznym, którego stronami byli papież Grzegorz VII 
i król Henryk IV. Przypuszcza się, że Gertruda wysunęła pomysł zwrócenia 
się o pomoc do papieża, co było równoznaczne z obraniem progregoriań-
skiej opcji politycznej, czyli tej, do której należeli Saksończycy oraz Bole-
sław II Śmiały. W roli posła do Rzymu odprawiono najmłodszego syna Ger-
trudy – Jaropełka-Piotra10. Papież wystosował dwa listy, jeden z poparciem 
dla Izjasława, drugi zaś do Bolesława II, nakazujący udzielenie pomocy temu 
pierwszemu, zarówno finansowej, jak i zbrojnej oraz zwrócenie zrabowa-
nych dóbr11.

15 lipca 1077 r. Izjasław z Gertrudą wrócili do Kijowa jako pełnoprawni 
władcy Rusi. Rok później książę zginął w bratobójczej walce12. Po jego śmier-
ci panowanie we Włodzimierzu i Turowie objął najmłodszy syn Gertrudy – 
Jaropełk-Piotr. Warto nadmienić, że być może zarówno Gertruda, jak i Izja-
sław przewidywali przejęcie tronu właśnie przez Jaropełka. Ten w 1084 r. 
został wygnany przez synów Rościsława. Wówczas z pomocą przyszedł 
Wsiewołod, książę zwierzchni, ostatni żyjący syn Jarosława Mądrego i stryj 
Jaropełka. Wydelegował on Włodzimierza Monomacha, swojego syna, który 

6  Mścisław miał przygotować Kijów do wkroczenia oddziałów interwencyjnych Bo-
lesława Śmiałego i Izjasława. Nestor skomentował to następująco: „wyciął winnych 
innych zaś bez winy potracił”; F. Sielicki, Powieść lat minionych, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1999, s. 136.

7 J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach..., s. 110.
8 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna..., s. 26.
9 J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach..., s. 110.
10 Ibidem, s. 111.
11 S. Kętrzyński, Gertruda (ok. 1025–1108)..., s. 406.
12 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna..., s. 34.
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przywrócił właściwe panowanie we Włodzimierzu. Według ruskiego latopi-
su, w 1085 r. Jaropełk „chciał iść na Wsiewołoda, posłuchawszy złych dorad-
ców. [...] Dowiedziawszy się o tym, Wsiewołod posłał przeciw niemu syna 
swojego, Włodzimierza”13. Jaropełk, nie chcąc wdawać się w walkę z Mono-
machem, uciekł do Polski, pozostawiając matkę i żonę na Rusi, gdzie wkrót-
ce stały się jeńcami Monomacha. Zostały one odesłane do Kijowa i osadzone 
najprawdopodobniej w którymś z kijowskich klasztorów. W 1086 r. Jaropełk 
wrócił do Kijowa i w zamian za ukorzenie się przed stryjem odzyskał ro-
dzinę i dzielnicę. 22 czerwca 1086 r.14 Jaropełk został zamordowany przez 
Nieradca, prawdopodobnie z polecenia Rościsławowiczów15.

Nie wiadomo, co stało się z Gertrudą po wydarzeniach z 1086 r. Do-
mniemywa się, iż przeszła pod opiekę ostatniego z jej żyjących synów – 
Światopełka-Michała, urzędującego w Nowogrodzie16. Ostatnia wzmian-
ka o Gertrudzie pojawia się w Powieści lat minionych Nestora wraz z datą 
śmierci księżnej – 1108 r.: „Tegoż roku zmarła kniahini, Światopełkowa mat-
ka, miesiąca stycznia 4 dnia”17.

Kolejnym elementem, ważnym dla zrozumienia poruszanej tematyki, 
a wymagającym wyjaśnienia i opisania jest Modlitewnik, którego autorstwo 
przypisuje się Gertrudzie Mieszkównie.

Przedmiot ten znany jest także jako Psałterz Egberta. Zaczął powstawać 
najprawdopodobniej w latach 977–993, czyli podczas pontyfikatu swojego 
pierwszego właściciela, arcybiskupa trewirskiego Egberta18. Początkowo na 
zbiór składały się tylko psalmy. Tekst spisywany był przez Ruodprehta, który 
jest bohaterem pierwszej miniatury znajdującej się w rękopisie19.

W momencie, gdy Psałterz trafił w ręce Gertrudy (w 1043 r.), składał się 
z czterech zasadniczych części: Psałterz Egberta, Litania, Wyznania i Ordy-
nacja. Modlitwy i cztery z pięciu miniatur Gertrudy umieszczone zostały 
na dodatkowych składkach (tzw. Folia Gertrudiana), o które poszerzono 
zbiór20. Gertruda zapisywała także wolne miejsca w pozostałych częściach21. 

13 F. Sielicki, Powieść..., s. 159.
14 S. Kętrzyński, Gertruda (ok. 1025–1108)..., s. 406.
15 J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach..., s. 113.
16 Ibidem, s. 113–114.
17 F. Sielicki, Powieść..., s. 221.
18 S. Kętrzyński, Gertruda (ok. 1025–1108)..., s. 406.
19  B. Kürbis, Modlitwy księżnej Gertrudy z Psalterium Egberti. Przyczynek do dziejów 

kultury dworu panującego w Polsce i na Rusi, „Sprawozdania” 1979, nr 96, s. 3–11.
20 J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach..., s. 119.
21 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna..., s. 151.
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Na manuskrypt Gertrudy składa się 6 części: Kalendarium, Modlitwy oraz 
pierwsza z miniatur, Interpolacja Filipa z Turris, trzy kolejne miniatury, Pro-
gnostyki: księżycowy i pogodowy oraz Modlitwy Gertrudy22. Tekstów, których 
autorstwo przypisuje się Gertrudzie jest 95. Są one ze sobą ściśle związane, 
zarówno pod względem tematycznym, jak i chronologicznym. Przedmiotem 
sporu badaczy jest moment, w którym księżna zaczęła tworzyć teksty. We-
dług Małgorzaty H. Malewicz, pierwsze zapisane modlitwy mogły składać 
się na te, które Gertruda pamiętała z pobytu w klasztorze. Natomiast Teresa 
Michałowska twierdzi, że swój zbiór księżna zaczęła tworzyć podczas po-
bytu w Saksonii23. Bardziej prawdopodobna jednak wydaje się teza druga, 
zwłaszcza, jeżeli weźmie się po uwagę wspomnianą wyżej chronologię.

Obecnie Kodeks Gertrudy znajduje się w Museo Archeologico Nazionale 
w Cividale, opatrzony sygnaturą Cod. Cap. CXXXVI Inv. 154524.

Niemal we wszystkich tekstach ujawnia się osobowość Gertrudy. Księż-
na wyraża się bezpośrednio, używając zwrotów takich, jak: „ja Gertruda”, 
„mnie” itd. W tym zakresie nie ulega wątpliwości kwestia autorstwa. Brak 
oficjalnych dedykacji. Nie pojawiają się imiona bliskich Gertrudy: Mieszka II, 
Rychezy czy nawet Izjasława. W ostatnim przypadku, nie został zaznaczo-
ny także fakt jego śmierci, chociaż zastanawiający jest jednak „brak jednej 
składki w miejscu, w którym [...] mógł być [...] odnotowany”25. Wyjątek sta-
nowią modlitwy poświęcone Piotrowi, którego imię pojawia się nader często.

Nie można dostrzec żadnych odniesień bezpośrednich do bieżących wy-
darzeń towarzyszących powstawaniu Modlitewnika26. Zestawiając jednak 
burzliwe losy Gertrudy z tematyką modlitw, można dostrzec pewną analo-
gię. Teksty o konkretnej tematyce (błagalne, modlitwy za zmarłych) splatają 
się z wydarzeniami, w które uwikłana była księżna. Dobrym przykładem 
jest tu wyprawa Jaropełka-Piotra do Rzymu, co do której w Modlitewniku 
można odnaleźć tekst następującej treści:

Odwróć serce króla od nienawiści, od niechęci i gniewu,/ a zwróć do ku 
łagodności i pokojowi oraz dobroci,/ aby stał się łagodny i miłosierny oraz 
przychylny słudze Twojemu N./ Panie Jezu Chryste, broń go swą pomocą,/ 
aby ani odwieczny wróg, ani zły człowiek,/ ani jego wrogowie nie przemogli 
go./ Daj mu, Panie, prawdziwą pokorę i prawdziwą miłość./ Utwierdź w nim 

22 Ibidem, s. 144.
23 Ibidem, s. 152.
24 J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach..., s. 119.
25 Ibidem, s. 34.
26 Ibidem, s. 120.
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prawdę Bożą,/ aby nietknięty i nienaruszony/ mógł pokonać niegodziwości 
wszystkich swoich wrogów./ Nie wydaj go, Panie, w ręce jego nieprzyjaciół,/ 
lecz uczyń go mężnym i stałym przeciwko wszystkim jego wrogom, widzial-
nym i niewidzialnym,/ aby uzbrojony Twoją opieką zasłużył sobie służyć Ci 
jako zbawiony./ Wszechmogący Ojcze,/ abyś króla i całe księstwo dla sługi 
Twego [...] łagodnym i miłosiernym, i łaskawym uczynić raczył/ błagam Cię, 
wysłuchaj mnie!/ Abyś ich gniew i niechęć wobec sługi Twojego, zamienić na 
łagodność raczył/ błagam Cię!/ Abyś niegodziwość i zawiść wszystkich jego 
nieprzyjaciół pognębić raczył/ błagam Cię, wysłuchaj mnie!/ Abyś wszyst-
kich, którzy chcą mu się sprzeciwiać prawicą swojej mocy pognębić raczył/ 
błagam Cię!/ Abyś wszystko, cokolwiek nieprzyjaciele podstępnymi spiska-
mi przeciwko niemu knują, w niwecz obrócić raczył/ błagam Cię, wysłuchaj 
mnie!/ Abyś sługę Twojego od wszystkiego, co jest Ci przeciwne, odwrócić 
raczył/ błagam Cię, wysłuchaj mnie!/ Abyś prawdziwą i braterską miłość 
oraz dobrą zgodę umocnić w nim raczył/ błagam Cię, wysłuchaj mnie!/ Abyś 
go od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół jego, widzialnych i niewidzialnych, 
łaskawie wyzwolić raczył./ Abyś mu łaski swojej oraz dobrego końca i ra-
dości wiecznej, zgodził się udzielić./ błagam Cię, wysłuchaj!/ Wyślij Panie 
z nim swojego świętego anioła,/ aby go strzegł i bronił,/ od wszelkiego nie-
bezpieczeństwa duszy i ciała go zachował,/ a jego stopy zawsze skierowywał 
na drogę pokoju i zbawienia,/ aby przebywał z nami z radością i pokojem/ 
a gdziekolwiek się uda, niech będzie miał dany szczęśliwy do nas powrót./ 
Boże Abrahama, bądź mu bronią cnoty! AMEN/ Boże Izaaka, bądź mu heł-
mem zbawienia!/ Boże Jakuba, bądź mu tarczą niezwyciężoną,/ przeciwko 
wszystkim nieprzyjaciołom jego widzialnym i niewidzialnym!/ AMEN27.

Modlitewnik Gertrudy jest specyficznym nośnikiem informacji o autorce. 
Starannie dobrane słowa, niebanalne zwroty i głębokie przemyślenia są do-
wodem inteligencji samej autorki oraz wszechstronnego jej wykształcenia. 
Każda modlitwa jest dobrze przemyślana, logiczna i spójna. Niesie ładunek 
emocjonalny, odpowiadający stanowi ducha autorki w momencie spisywa-
nia: „Miejscami pismo jest niestaranne, jakby nerwowe, zdaje się zdradzać 
silne napięcie emocjonalne. [...] Te teksty mają znamię osobiste, sprawiają 
wrażenie brulionowych notatek, czegoś, co było pisane z potrzeby chwili”28. 
Autorka odznacza się dokładną znajomością Pisma Świętego, porządku li-
turgii oraz świętych. Można zaryzykować twierdzenie, że biorąc pod uwagę 

27 A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna..., s. 193–194.
28 http://www.tygodnik.com.pl/numer/276931/michalowska.html [dostęp: 30.01.2015].
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jej współczesne otoczenie, wybija się ponad kanon poglądów o kobiecie jej 
czasów. Zadziwiające, jak odmiennie w relacji ze stereotypowym wizerun-
kiem kobiety w średniowieczu prezentuje się Gertruda pod względem wy-
kształcenia, erudycji, wiedzy, a szczególnie umysłowości. Co więcej, księżna 
odznaczała się niebywałym zmysłem politycznym. Niektóre jej modlitwy 
przypominają coś na kształt zeznania, niemal ascetycznego wyznania grze-
chów, w którym autorka podkreśla swoje zaangażowanie w działania innych 
ludzi, nie zawsze prowadzące ku dobremu. Niemniej jednak ostatecznie nie 
można uznać Kodeksu za autobiografię. Brak zasadniczych cech, które do-
minują w tego typu tekstach. Bez wątpienia jest dzieło Gertrudy jedynym 
w swoim rodzaju lustrem, odbijającym niezwykłą kobietę swojej epoki. Czy 
było więcej takich kobiet? Zapewne. Nie zostawiły po sobie jednak spuści-
zny, która byłaby świadectwem ich dokonań i umiejętności. 
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O społeczeństwie i jego poczynaniach
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Łukasz Ćwikła

Rozsiedlenie rodu Prusów w ziemi łęczyckiej 
w średniowieczu

Ród Prusów nie był w ostatnim czasie przedmiotem szczególnych dociekań 
historyków. Jedyne ‒ jak dotąd ‒ całościowe ujęcie traktujące o tym rodzie 
wyszło spod pióra Jadwigi Chwalibińskiej1, która poświęciła rozsiedleniu 
Prusów w Polsce Centralnej zaledwie kilka stron2. 

Tytuł niniejszego artykułu w sposób świadomy nawiązuje do publikacji 
Tadeusza Piotrowskiego3, który podjął się przekrojowego zbadania rozsie-
dlenia rodowego szlachty łęczyckiej w średniowieczu, wskazując również 
na przedstawicieli Prusów i ich gniazda rodowe. Warto zatem podjąć próbę 
opracowania podobnego zagadnienia, poświęcając uwagę tylko i wyłącznie 
rodowi Prusów, który jest na gruncie heraldyki polskiej wyjątkowy i jed-
nocześnie bardzo liczny. Należy również – oczywiście w miarę możliwości 

1  J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu” 1948, t. 52, z. 2. Spośród współczesnych badaczy, podejmujących 
badania nad rodem, należy wymienić prace J. Szymczaka, Śladem Wspinków herbu 
Wilczekosy, czyli Prus II, „Herald” 1991, nr 3–4, s. 11–17; idem, Epigrafika w służ-
bie genealogii. O początkach Wspinków z Będkowa, [w:] Discernere vera ac falsa. 
Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 
1992, s. 303–313; idem, Tenutariusze dóbr pabianickich kapituły krakowskiej (do 
końca XV w.), „Pabianiciana” 1992, t. 1, s. 27–29; idem, Dział rodzinny Wspinków 
z Będkowa w 1464 r., Prace ofiarowane jubileuszowo Profesorowi Aleksandrowi Swie- 
żawskiemu, „Zeszyty Historyczne” 1994 [1995], z. 2, s. 155–160; idem, Piotr Wspi-
nek z Będkowa. Przedsiębiorczy gospodarz i administrator dóbr pabianickich kapitu-
ły krakowskiej w drugiej połowie XV wieku, [w:] Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia 
z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka 
nowożytna), Warszawa 2001, s. 543–551; A. Szymczakowa, J. Szymczak, Legaty te-
stamentowe kanonika krakowskiego Adama z Będkowa z 1451 r. dla rodziny, „An-
nales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 21, Studia Historica III, 2004; 
Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, red. A. Jureczko, F. Leśniak, Z. Noga, 
s. 421–429.

2 J. Chwalibińska, Ród Prusów.., s. 75–80.
3  T. Piotrowski, Rozsiedlenie rodowe szlachty łęczyckiej na przełomie XIV i XV wieku, 

„Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego” 1939, t. III.
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– uzupełnić nieco informacje o rodzie w stosunku do tego, co zamieścił 
w swoim artykule T. Piotrowski.

Będków4

W Będkowie, położonym w ziemi łęczyckiej, spotykamy szlachtę pieczętują-
cą się herbem Prus II, czyli Wilczekosy. Na pierwszy plan wysunęła się tam 
rodzina Spinków vel Wspinków. 

Protoplastą rodu był Mikołaj z Będkowa, żonaty z Dorotą, siostrą Dzier-
sława Tłuka ze Strykowa. Po raz pierwszy na kartach źródeł pisanych poja-
wił się w 1388 r.5 Miał trzech synów: Piotra, Adama oraz Mikołaja. 

Piotr był jednym z kilku właścicieli Będkowa, ale to właśnie jemu za-
wdzięczają Wspinkowie stopniowy wzrost znaczenia, gdyż zaczął tworzyć 
podwaliny przyszłej fortuny rodu. W 1417 r. przejął działy sąsiadów z Re-
miszewic w położonych niedaleko Będkowa wsiach: Kał oraz Kalska Wola 
w województwie sieradzkim6. Wyrazem dalszego wzrostu znaczenia rodu 
było małżeństwo Jana, najstarszego syna Piotra, który poślubił Annę, córkę 
zmarłego skarbnika łęczyckiego Mikołaja z Żychlina h. Rola7, co miało miej-
sce prawdopodobnie w 1449 r.

Adam z Będkowa obrał karierę duchowną i należał do elity intelektualnej 
swoich czasów. W 1410 r. był kapelanem nadwornym Władysława Jagiełły. 
W 1413 r. został archiprezbitrem kościoła Mariackiego w Krakowie, sprawując 
tę godność niemal do końca życia, kiedy archiprezbiteriat zamienił na kanonię 
i prebendę kościoła Najświętszej Panny Marii w Kielcach. W latach 1413–1419 
sprawował urząd wikariusza generalnego i oficjała biskupa Wojciecha Jastrzęb-
ca. W 1423 r. uzyskał tytuł doktora prawa uniwersytetu bolońskiego. Poza tym 
sprawował jeszcze inne godności kościelne. Był m.in. kanonikiem gnieźnień-
skim (1399–1447), kanonikiem katedralnym krakowskim (1410 – aż do śmier-
ci), kanonikiem poznańskim (1426 – aż do śmierci), rudzkim (w 1410 r.), san-
domierskim (1428–1447) oraz dziekanem kieleckim (1423–1427)8.

4  Vide S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-hi-
storycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 r., cz. I: Abramowice ‒ 
Mzurki, Łódź 1966, s. 12. 

5  Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419 [dalej: PKŁ], cz. 1, nr 832, [w:] Teki A. Pa-
wińskiego, t. 3, Warszawa 1897.

6 J. Szymczak, Śladem Wspinków..., s. 11.
7 Ibidem, s. 12.
8  A. Szymczakowa, J. Szymczak, Legaty testamentowe..., s. 421; L. Poniewozik, Prałaci 

i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń 2004, s. 150–151.
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Mikołaj był studentem Akademii Krakowskiej, zostając jednocześnie 
plebanem w Wolborzu, po rezygnacji brata Adama9. Zmarł zapewne przed 
1425 r.10

Wyrazem wzrostu znaczenia Wspinków było podniesienie wsi do ran-
gi miasta w 1452 r. przez króla Kazimierza Jagiellończyka11. Zwrócić nale-
ży uwagę, że stopniowo Wspinkowie powiększali swój majątek, nabywając 
m.in. Wolę Skotnicką, Wolę Kiełczową (obecnie Kiełczówka) oraz Zacharz, 
działy w Żychlinie, Boczkach, Rososze, Śleszynie, folwark i dom w Łęczycy. 
W ten sposób w ich rękach znalazły się majętności rozciągające się aż na trzy 
województwa: łęczyckie, sieradzkie oraz sandomierskie12. 

Olszowa

Ród Olszowskich wywodził się od dziedziców Gutkowa, mianowicie od Jana 
z Będkowa i Gutkowa, żonatego z wnuczką Ścibora, Dorotą, córką Wojcie-
cha z Woli Drzazgowej. Wspomniany Jan jako pierwszy przybrał nazwisko 
Olszowski i od niego należałoby wywodzić ród Olszowskich herbu Prus II13. 
W 1510 r. część dóbr w Olszowie oraz w Gutkowie przeszło w ręce Ewy Lubia-
towskiej, żony Mikołaja Lubiatowskiego, wojskiego większego sieradzkiego. 
Warto nadmienić, że Lubiatowscy pieczętowali się herbem Prus II. Do 1552 r. 
wykupili w całości ziemie w Gutkowie i w ten sposób ród Gutkowskich herbu 
Prus II już nie występuje, rozwinął się natomiast ród Olszowskich z Olszowy14. 

Szamów

Miejscowość ta leży na północ od Łęczycy. Znajdujemy tu szlachtę herbu 
Prus: Stanisława, Urbana, Andrzeja oraz Pietrasza15. Na temat wspomnia-
nego Urbana wiemy tyle, że zmarł w 1412 r., pozostawiając żonę Krzystkę 
i syna Chwalisława16.

9  T. Nowak, Własność ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, 
Łódź 2003, s. 456; Bullarium Poloniae, t. III, nr 1372; Album studiosorum Universi-
tatis Cracoviensis, t. 1: Ab Anno 1400 ad Annum 1489, Kraków 1887, s. 31.

10 T. Nowak, Własność ziemska..., s. 456, przyp. 572.
11 J. Szymczak, Śladem Wspinków..., s. 12.
12 Ibidem, s. 13.
13 Z. Pakowski, Olszowa. Historia i ludzie, Łódź 2014, s. 86.
14 Ibidem, s. 19.
15  T. Piotrowski, Rozsiedlenie rodowe szlachty łęczyckiej..., s. 46; T. Nowak, Własność 

ziemska..., s. 121. 
16 T. Nowak, Własność ziemska..., s. 121.
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W latach następnych spotykamy w Szamowie ród Szamowskich, których 
reprezentował Jan17, kasztelan konarski łęczycki (1485–1512)18, a w latach 
1507–1516 podstarości łęczycki19. Wiadomo, że miał syna Stanisława, peł-
niącego po ojcu urząd kasztelana konarskiego łęczyckiego (1513–1530)20.

Szołajdy (Szałajdy)21

W 1398 r. toczyła się sprawa o naganę szlachectwa Jakuba z Szołajd („Ja-
cobus de Szolaydy”), który w obecności sądu został zapytany, jakiego jest 
herbu. Pozwany nie wiedział, jak nazywa się jego herb, ale stwierdził, że 
jest zawołania Wagi22. Powołując się w tym miejscu na ustalenia Stanisława 
Dziadulewicza, należy stwierdzić, że herb Waga przeszedł z czasem do her-
bu Prus I23, zatem przywołany Jakub należał do rodu Prusów. 

Spośród rodów pieczętujących się herbem Prus najbardziej zwarta ge-
nealogicznie i jednocześnie najlepiej uchwytna w źródłach jest rodzina 
Spinków vel Wspinków h. Prus II, czyli Wilczekosy, która dzięki rozsądnej 
polityce matrymonialnej, a także nabywaniu majątków ziemskich stała się 
z czasem jedną ze znaczniejszych familii w Polsce Centralnej doby średnio-
wiecza i następnie epoki nowożytnej. 

Niniejszy artykuł – jak wspomniano we wstępie – uzupełnia nieco in-
formacje dotyczące rodu Prusów w stosunku do tego, co przybliżył T. Pio-
trowski w swojej pracy. Należy jednak zaznaczyć, że badania genealogiczne 

17  Vide T. Nowak, Szamowski Jan h. Prus I, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 46, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 2009–2010, s. 590.

18  Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy [dalej: Urz. II/1], 
nr 96, oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985, s. 47.

19 T. Nowak, Szamowski Jan h. Prus I, s. 590.
20 Ibidem, s. 337.
21  Vide S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-hi-

storycznego..., cz. II: Nacki – Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia, Łódź 1970, s. 138.
22  PKŁ, cz. 2, nr 5763: „Nota, quod Jacobus de Szolaydy coram domino capitaneo et 

aliis, vide licet dno Johanne castellano Lanc., Wlodimiro veniens, conquestus et su-
per Johannem Czirchowski pro vituperacionem; tunc Johannes requisivit ipsum, 
et domini in presenti judicio presidentes, primo, secundo, tercio interrogaverunt 
ipsum, cuius clenodio dii esset? Et ipse Jacobus predictus nescivit insignum clenodii 
sui nominare, sed tantum dixit: se de ista proclamacione Waga, preterea ad domi-
nos terrigenas recepere ad interrogacionem”. 

23  S. Dziadulewicz, Herby Waga i Wiskała, „Miesięcznik Heraldyczny” 1930, t. 9, nr 5, 
s. 91.
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poszczególnych rodzin przynależących do herbu Prus wymagają jeszcze 
wielu uzupełnień i dalszych poszukiwań, ponieważ obecny stan wiedzy nie 
pozwala na ich pełne odtworzenie. Często bywa tak, że znamy tylko jed-
nego przedstawiciela rodu, który udowodnił swoje szlachetne pochodzenie, 
ale nie mamy informacji co do jego potomstwa etc. Doskonałym tego przy-
kładem jest miejscowość Szołajdy (Szałajdy), z której pochodził Jakub, do-
wodząc swej przynależności do Prusów. Z kolei w Szamowie odnotowanych 
jest kilku przedstawicieli Prusów, ale nie mamy – niestety – dalszych infor-
macji na ich temat. W latach późniejszych spotykamy rodzinę Szamowskich 
h. Prus I, ale nie wiemy, czy jej protoplastami są wcześniejsi przedstawiciele 
Prusów w Szamowie, czy może genezę tej rodziny należy wywodzić od zu-
pełnie innego antenata, posługującego się herbem Prus. Istnieje zatem po-
trzeba dalszych badań nad rodzinami szlacheckimi w Polsce Centralnej, co 
z pewnością przybliży w sposób pełniejszy ich genealogię. 
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Aneks

Mikołaj z Będkowa
*Dorota, siostra Dziersława Tłuka

ze Strykowa

Piotr Wspinek
† po 1440/przed 1451
*Katarzyna † po 1464

Adam z Będkowa
† 1451

kanonik gnieźnieński,  
Krakowski

Mikołaj
† 1425

Ryc. 1. Fragment uproszczonego drzewa genealogicznego Wspinków z Będkowa.
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 2. Własność ziemska Szamowskich herbu Prus I.
Źródło: opracowanie własne 
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Justyna Dworniak

Zdrowie bez pomocy lekarza,  
czyli medycyna i wiara pośród angielskich 
bogatych i biednych w okresie średniowiecza

W dobie dzisiejszego postępu mieszkańcy krajów rozwiniętych mają wyso-
kie oczekiwania w odniesieniu do specjalistów oraz instytucji zajmujących 
się medycyną. Wielkie kroki poczynione w naukach medycznych i pokrew-
nych dały bogatym ludziom nadzieję, że leki i sama medycyna przywrócą 
im dobry stan zdrowia i przedłużą życie. 

Obecne prace naukowe dotyczące sztuki Hipokratesa w dzisiejszej An-
glii opierają się, w dłużej mierze, jeszcze na średniowiecznych woluminach, 
które nadal stanowią podstawę kształcenia medycznego, mimo znaczącego 
postępu we współczesnej medycynie. W okresie średniowiecza powstało 
wiele ksiąg poświęconych ars medica, jednak wśród mieszkańców ówcze-
snego Albionu panowało przekonanie, że nauka medycyny jest mało po-
trzebna, wręcz zbędna. Fakt ten wynikał zapewne z tego, iż społeczeństwo 
angielskie było biedne, a bogaci unikali lekarzy z wyboru. Zarówno człon-
kowie elit, jak i zwykli obywatele średniowiecznej Anglii uważali, że dieta, 
oszczędne życie i uduchowienie są kluczem do długiego i pozbawionego 
chorób życia.

Tradycja rzymskiego stoicyzmu opierała się w dużej mierze na dziełach 
Pliniusza. W średniowiecznej Anglii jego dorobek cieszył się uznaniem. 
Roger Bacon często cytował dzieło Naturalis historia w swoich pismach 
dotyczących zdrowia. Zestawiał argumenty starożytnego historyka z Pi-
smem Świętym przypominając, że pierwszym grzechem ludzi było nie tyl-
ko nieposłuszeństwo, ale także zakazany owoc1. Oprócz Pliniusza, pisarze 
angielscy odwoływali się także do niektórych porad medycznych Arysto-
telesa. Powrót do antycznych źródeł i zgłębianie pism starożytnych w celu 
poznania sposobu na pozbawione chorób życie często jest określane mianem 

1  R. Bacon, Epistola de secretis operibus artis et naturae, tłum. B. Orłowski, [w:] Wiel-
cy i mali twórcy cywilizacji, red. L. Sprague De Camp, Warszawa 1968, s. 407.
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medycznego humanizmu2. Praktyczne porady, tworzenie w ojczystym języ-
ku i otwartość na novum, nawiązywało do tego nurtu, szczególnie w swoich 
najwcześniejszych formach3. Ten szacunek do pism starożytnych Rzymian 
i chęć ich zgłębiania można zaobserwować już w czasach anglosaskich, kie-
dy tworzono tłumaczenia tekstów łacińskich, dotyczących późnoantycznej 
medycyny. Sama wiedza medyczna w ówczesnej Anglii opierała się na zesta-
wach zaklęć, ocalałych teoriach klasycznych i zabobonach (w okresie roz-
kwitu i późnego średniowiecza wykorzystywano natomiast teorię humorów 
i astrologii). Najstarsze zachowane teksty poświęcone ars medica napisane 
w języku staroangielskim pochodzą z IX w. Należą do nich m.in. Leechbook, 
Leechbook III4 Balda i Lacnunga5. Pierwszy z nich (Leechbook) jest jednym 
z najdokładniejszych dzieł poświęconych medycynie śródziemnomorskiej 
okresu od III do IX w. n.e. 

Zastosowanie ziół w medycynie miało duże znaczenie. Chociaż znale-
zienie odpowiedników ówcześnie występujących roślin w czasach współ-
czesnych jest trudne, to znaczna część tych herbes ma do dnia dzisiejszego 
zastosowanie w medycynie. W wymienionych tekstach z IX w., obok impor-
towanych roślin, obecne są także rzodkiewki, trybule, koper, czosnek czy 
szałwia. Co ciekawe, recepta z Leechbook Balda zawiera przepis na maść na 
bazie pokrzywy, którą używano na bóle mięśni. Podobny specyfik, mający 

2  R. Weiss, Humanism in England during the Fifteenth Century, Oxford 1957, s. 22. 
Na temat średniowiecznego humanizmu w Anglii vide R. W. Southern, Scholastic 
Humanism and the Unification of Europe, Oxford 1995, s. 17–57. 

3  Ch. G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe, Cambridge 1995; 
na temat transmisji tekstów antycznych w literaturze średniowiecznej Anglii vide 
L. D. Reynolds, N. G. Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission 
of Greek and Latin Literature, Oxford 1974; J. M. Levine, Humanism and History: 
Origins of Modern English Historiography, New York 1987; na temat medycyny vide 
J. J. Bylebyl, Medicine, Philosophy, and Humanism in Renaissance Italy, [w:] Science 
and the Arts in the Renaissance, ed. J. W. Shirley, F. D. Hoeniger, Washington 1985, 
s. 27–49.

4  Znane także jako Medicinale Anglicum; vide M. L. Cameron, Anglo-Saxon Me-
dicine, [w:] Cambridge Studies in Anglo-Saxon England 7, Cambridge 1993, s. 42; 
R. N. Scott, The several compilers of Bald’s Leechbook, “Anglo-Saxon England” 
2004, No. 33, s. 51–76. 

5  Inaczej „Remedia”. Lacnunga zawiera wiele unikalnych tekstów, wśród których 
znajdują się także zaklęcia i uroki. Jednym z najbardziej popularnych zaklęć było 
„Wið færstice” (przeciw nagłemu i przeszywającemu bólowi), znane jako „zaklęcie 
dziewięciu ziół” – vide O. Cockayne, Leechdoms, Wortcunning, and Starcraft of Ear-
ly England, t. 2, London 1864. 
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to samo zastosowanie, występuje dzisiaj w sprzedaży. Leechbook III zawie-
ra dużą liczbę medykamentów, które wykonywano wyłącznie przy użyciu 
rodzimych składników. Nazwy tych roślin nie są podane w zanglicyzowa-
nej łacinie, co dowodzi, że zioła te czerpano w znacznym stopniu z domo-
wych upraw6. Oprócz składników śródziemnomorskich lub pochodzących 
z terenów Brytanii, teksty zawierały także wskazówki dotyczące zastosowa-
nia materia medica z odległych zakątków świata (kadzidło, jedwab, imbir, 
pieprz, mirra). 

Jednym z pierwszych dzieł napisanym w duchu medycznego humani-
zmu był tekst Henry’ego Daniela, w języku angielskim, dotyczący uroskopii, 
a sporządzony w roku 13797. Liber Uricrisiarum8 było angielskim opracowa-
niem De Urinis Isaaca Judaeusa, które zostało także przedstawione po łaci-
nie przez Constantinusa Africanusa9. Celem traktatu Daniela było dotarcie 
do szerszej grupy medyków, ponieważ literatura medyczna i książki były do-
stępne na uczelniach jedynie dla kształconych tam lekarzy. Ponadto zazna-
jomienie się z tymi dziełami wymagało opanowania greki i łaciny. Jak pisał 
sam autor, tworząc swój traktat chciał zachęcić i przekonać czytelników do 
stosowania medycyny10. Tego rodzaju tłumaczenia medyczne nie wzięły się 
znikąd. Stanowiły część większego ruchu, zmierzającego do upowszechnie-
nia języka narodowego w literaturze angielskiej w drugiej połowie XIV w.11 

W Anglii humanizm medyczny objawił się nie za sprawą doktora nauk 
medycznych, a dzięki jednemu z największych angielskich poetów doby 

6 M. L. Cameron, Anglo-Saxon Medicine, s. 44.
7  Wstęp do uroskopii Daniela zawiera wiele obszernych notatek oraz materiału wpro-

wadzającego, którego autorem był Ralph Hanna III – vide R. Hanna, Henry Dan-
iel’s Liber Uricrisiarum (Excerpt), [w:] Popular and Practical Science of Medieval 
England, ed. L. M. Matheson, [sl.] 1994, s. 185–218. 

8  Uroskopia sama w sobie została napisana po angielsku, ale prolog mówiący o zna-
czeniu tłumaczenia na języki narodowe jest po łacinie. 

9  J. Jasin, A Critical Edition of the Liber Uricrisiarum, New Orleans 1994, s. 9, 12; 
R. Hanna, Henry Daniel’s..., s. 189. 

10  D. A. Larusso, Rhetoric in the Italian Renaissance, [w:] Renaissance Eloquence: Stud-
ies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, ed. J. J. Murphy, Berkeley 
1983, s. 37–55; J. J. Murphy, Medieval Rhetoric: A Select Bibliography, Toronto 1989.

11  W. J. Courtenay, From Schools to Court Circles: Scholasticism and Middle English 
Literature, [w:] Schools and Scholars in Fourteenth-Century England, Princeton 
1987, s. 374–380. Courtenay zauważa, że pisanie w języku ojczystym w Anglii było 
związane z filozoficznymi tendencjami nominalizmu i realizmu. Vide A. G. Rigg, 
The Latin Verses in the Confessio Amantis: An Annotated Translation, eds. S. Echard, 
C. Fanger, East Lassing 1991, s. 13–24. 
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średniowiecza. Mowa tu o Geoffreyu Chaucerze (zm. w 1400 r.). Jego za-
interesowanie medycyną zapewne narodziło się po podróży do Włoch 
i Francji, które wielokrotnie odwiedził z misją dyplomatyczną w latach sie-
demdziesiątych XIV w. Prawdopodobnie odwiedził Florencję, gdzie mógł 
nauczyć się języka włoskiego, korzystając m.in. z prac Boccaccia i Petrar-
ki12. W swoich dziełach Chaucer odnosił się, oprócz wyżej wymienionych 
poetów, m.in. także do Owidiusza, Guillaume de Loris czy Dantego. Petrar-
ka napisał Invectiva contra Medicum (Inwektywy przeciw medykom), skiero-
wane do lekarzy towarzyszących papieżowi Klemensowi VI w Awinionie. 
Pisma Chaucera nie wykazują bezpośredniej znajomości Invectiva, ale jego 
odczucia korespondują z polemiką prowadzoną u Petrarki (odnośnie do le-
karzy papieża, którzy „zanieczyszczają medycynę plugawymi czynami”). 
W swoim dziele Chaucer wyraża przekonanie o istnieniu czterech płynów 
ciała (humorów): krwi, żółci, śluzu (flegmy) i czarnej żółci, które wypeł-
niały ciało, a ich wzajemne stosunki wpływały na zdrowie i temperament. 
Pogląd ten nawiązuje do jednego z głównych nurtów w medycynie staro-
żytnej, zapoczątkowanego przez Hipokratesa13. Ówcześni medycy przeana-
lizowali nadmiar strawionych produktów (kał, mocz, krew menstruacyjna 
i hemoroidalna oraz pot), aby dowiedzieć się, co dzieje się wewnątrz ciała. 
Tego typu analiza w czasach współczesnych zyskała miano medycyny die-
tetycznej, czyli inaczej dietetyki.

W średniowieczu medycyna dietetyczna obejmowała diety w klasycznym 
znaczeniu słowa dieta, rozumianego jako ogólny tryb życia. Z tego punktu 
widzenia sposób, w jaki funkcjonowało ciało – jego fizjologia – był uwarun-
kowany kilkoma czynnikami, które wpływały na samopoczucie. Opisem 
tych czynników zajął się już Galen (ok. 130–200 n.e.). Były to: żywność, na-
poje i post; sen i bezsenność; powietrze; ćwiczenia i odpoczynek; wydala-
nie i wstrzymywanie oraz emocje. Wśród czynników znaleźć można także 
abstynencję i stosunek seksualny. Umiar w tych kwestiach miał prowadzić 
do dobrego zdrowia. W teorii dobry medyk wiedział, co zrobić, by za spra-
wą diety jego pacjent odzyskał zdrowie. Należy pamiętać, że oprócz tego, 

12  Na temat podróży Goeffrey’a Chaucera vide The Works of Geoffrey Chaucer, ed. 
F. N. Robinson, Boston 1957, s. 19–28; na temat jego życia vide Chaucer Life-Re-
cords, eds. M. M. Crow, C. C. Olson, London 1966.

13  Hipoteza o wzajemnym wpływie czterech soków była obecna u Hipokratesa, a zo-
stała spisana przez jego zięcia i ucznia Polibiusza w dziele O naturze człowieka (zna-
nym pod łacińskim tytułem De natura hominis), wchodzącym w skład zbioru Corpus  
Hippocraticum. 
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w średniowieczu ważnym aspektem były także emocje i duchowość, które 
gwarantowały dobre samopoczucie14. Z Opowieści kanterberyjskich15 do-
wiadujemy się, jak fizycy (medycy) praktykowali medycynę. Chaucer mówi 
o korzystaniu z systemu humorów, astrologii, diagnozy i leczenia swoich pa-
cjentów, a także pokazuje, że istnieje ogromna różnica między chirurgiem 
a medykiem w tych czasach. Całość „Prologu” jest także dyskursem, który 
w satyryczny sposób przedstawia medycynę akademicką. Chaucer, ceniony 
poeta i dworzanin, nie był znawcą praktyk medycznych. Jego wskazówki 
zawarte w „Prologu”, zostały przekazane tak, aby mogły trafić do szerszej 
grupy czytelników16. 

Przekonania Chaucera dotyczące medycyny zdają się odnosić do filozo-
fii stoickiej. Według poety, wszelkie niepowodzenia są przejściowe. Żeby je 
przetrwać, należy zachować we wszystkim umiar i dietę. Dla Chaucera me-
dycyna była, podobnie jak dla Pliniusza, częścią gospodarstwa domowego, 
a nie filozofii. Autor Opowieści kanterberyjskich uważał, że umiarkowany 
styl życia i stoicyzm w obliczu cierpienia, którego doświadcza ciało, ma za-
pobiegać dalszym chorobom (m.in. zaburzeniom psychicznym). 

Problem głodu, epidemie i zwichnięcie społeczne ubogich uniemożliwia-
ło medykom prowadzenie praktyk wśród mieszkańców angielskich miast. 
Historycy zauważają, że medycyna w tym okresie niewiele mogła zrobić 
dla chorych. Mimo to, w średniowieczu działały punkty opieki nad bez-
domnymi, kalekami, sierotami czy wdowami. Takie miejsca udzielały im 
schronienia, dokarmiały oraz dawały ochronę i opiekę. Tego typu pomocą 
w ówczesnej Anglii, podobnie jak i w innych częściach Europy, zajmowały 
się osoby duchowne. Szpital średniowieczny miał więcej wspólnego z dzisiej-
szymi hospicjami, hotelami i motelami, niż ze szpitalem w obecnym znacze-
niu tego słowa. Najwcześniejsze instytucje charytatywne w Anglii były po 
prostu domami gościnnymi. Angielska nazwa szpitala (hospital) pochodzi 
bowiem od słowa hospes, oznaczającego gościa. W przeprowadzonych ba-
daniach nad średniowiecznymi szpitalami Marta Carlin nie znalazła prak-
tycznie żadnych wzmianek na temat opieki medycznej, sprawowanej przez 
lekarzy i chirurgów. Okazało się natomiast, że „leczenie chorych polegało 

14  L. J. Rather, The Six Things Non-Natural: A Note on the Origins and Fate of a Doc-
trine and a Phrase, “Clio Medica” 1968, No. 3, s. 337–347. 

15  L. M. Koff, Chaucer and the Art of Storytelling, California 1988, s. 78; H. Sweet, First 
Middle English Primer, Pennsylvania 2005. 

16  K. Giocarinis, R. Kay, The Medieval Heritage of a Humanistic Ideal: “Scientia Do-
num Dei Est, unde Vendi Non Potest”, “Traditio” 1955, No. 11, s. 195–234. 
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na odpoczynku w łóżku, cieple, czystości i odpowiedniej diecie”17. Insty-
tucje te finansowane były prawie wyłącznie dzięki datkom. W niektórych 
szpitalach przyjmowano jedynie starszych18 albo obłąkanych19. Zazwyczaj 
instytucje te były zarządzane na sposób monastyczny, ze ścisłym przestrze-
ganiem diety i modlitwy, zwłaszcza za duszę dobroczyńcy20. Sam budynek 
szpitalny (mowa tu o budynkach, znajdujących się przy klasztorach i ufun-
dowanych przez zgromadzenia monastyczne) zaprojektowany był z troską 
o higienę, tak, aby chory nabierał sił, zarówno fizycznych, jak i duchowych. 
Jako metody leczenia wykorzystywano upust krwi, ziołowe medykamenty, 
odpoczynek, odżywczą dietę. Czasami terapia obejmowała także relaks przy 
muzyce. Prawdopodobnie szpitale zakonne trudniły się poradami medycz-
nymi, a niekiedy także dostarczały leków, ponieważ często przy klasztorach 
istniały herbaria, czyli ogródki zielne. Kiedy szpitale zaczęły być fundowane 
przez prywatne osoby, administrowano je w podobny sposób. 

Pierwsze szpitale w Anglii zostały założone przez rzymskie wojska. 
Szpital zbudowany w Perthshire w końcu I w. n.e. mógł mieć więcej niż 
250 miejsc21. Po odejściu rzymskich najeźdźców nie odnotowano dowodów 
funkcjonowania tych jednostek22. Jak podają źródła, dopiero w X w. (925–
940) pojawiają się dwa miejsca, które można przyrównać do szpitali lub 
dzisiejszych hospicjów. Oba znajdowały się w Yorku23, jeden poza miastem, 
a drugi w jego obrębie. Na Flixton w Holderness znajdował się dom schro-
nienia, który miał „na celu chronić podróżnych przed pożarciem przez wil-
ki i inne zwierzęta leśne”24. Dwa wczesne domy miłosierdzia przypisane są 

17  M. Carlin, Medieval English Hospitals, [w:] The Hospital in History, eds. L. Gran-
shaw, R. Porter, London 1989, s. 31. 

18  Na temat prawnych, religijnych i obyczajowych opinii o starości i jak należy ją poj-
mować vide: S. Shahar, Who Were Old in the Middle Ages, “Social History of Medi-
cine” 1993, No. 6, s. 313–341; na temat opieki nad starszymi poza szpitalami w śred-
niowieczu pisze m.in. E. Clark, Some Aspects of Social Security in Medieval England, 
“Journal of Family History” 1982, No. 7, s. 307–320.

19  C. Rawcliffe, The Hospitals of Later Medieval London, “Medical History 1” 1984, 
No. 28, s. 11.

20  Ibidem, s. 11–12. Rawcliffe opisuje schemat modlitwy w jednym ze szpitali w Lon-
dynie jako „kierat pobożnej wdzięczności” (s. 12).

21  N. Orme, M. Webster, The English Hospital 1070–1570, New Haven 1995, s. 15.
22 Ibidem, s. 20.
23  Prawdopodobnie istniały także inne saksońskie szpitale. Orme i Webster twierdzą, 

że według tradycji były to St. Giles’ w Beverley i St. Nicholas’ w Pontefract, vide 
N. Orme, M. Webster, The English Hospital..., s. 57.

24  M. R. Clay, The medieval hospitals of England, London 1909, s. 3.
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biskupom saskim Oswaldowi i Wulstanowi Worcesterowi. Ze źródeł25 wie-
my, że w XI w. św. Wulstan założył szpital w pobliżu swojego miasta, które-
mu potem nadano jego imię. 

W połowie XII w., już po inwazji normańskiej, istniało prawie siedem-
dziesiąt takich instytucji. Do XIV w. odnotowano 550 szpitali na terenie 
Anglii26. We wszystkich tych miejscach opiekę nad chorymi sprawowały ko-
biety, natomiast zarządzaniem zajmowali się mężczyźni27. W późniejszym 
średniowieczu osoby prywatne oraz gildie były coraz bardziej zaangażowa-
ne w fundowanie szpitali i pomoc ubogim. W Yorku Gildia Cordwainers 
ufundowała Maison Dieu, który został założony przez jednego z jej człon-
ków, Johna Martena. Ponadto Maison Dieu, działający w pobliżu Walmgate 
Bar (data jego powstania nie jest znana, mógł zostać ufundowany w XIV lub 
XV w.), należał do cechu szewców i świadczył usługi prawdopodobnie jedy-
nie członkom gildii i ich rodzinom. Szpital św. Antoniego w Peaseholm był 
zależny od gildii św. Antoniego, która była jego fundatorem. 

Szpital Savoy w Londynie, finansowany przez Henryka VII w 1512 r., zo-
stał zbudowany według modelu Santa Maria Nuova we Florencji28. Wład-
ca zmarł w 1509 r., co znaczy, że jego wolę (odnośnie do samego szpitala) 
wypełniono dopiero 3 lata po jego śmierci. Było to miejsce przeznaczone 
dla ubogich i potrzebujących. Henryk zostawił instrukcje dotyczące admi-
nistrowania szpitalem w swoim testamencie29. Budynek w Savoy miał jed-
ną z najbardziej imponujących konstrukcji swoich czasów i jako pierwszy 
korzystał ze stałego personelu medycznego. Został zamknięty w 1702 r., 
a w XIX w. rozebrano go.

Kilka zakonów ufundowało swoje szpitale w okresie krucjat: templariu-
sze, joannici, lazaryci z Jerozolimy, a także trynitarze, którzy zajmowali się 
głównie opieką nad podróżującymi i trędowatymi. Ich liczba nie była zbyt 
duża. N. Orme i M. Webster znaleźli tylko sześćdziesiąt takich instytucji 
z około pięciuset w XIII w. Gościnność i niesienie pomocy biednym, piel-
grzymom czy podróżnym była tak charakterystyczna dla szpitali założonych 

25  I. Bollandus, Acta Sanctorum: Junii I, Antwerp 1695, s. 728–742; D. H. Farmer, The 
Oxford Dictionary of Saints, Oxford 1978, s. 197; F. T. Marsh, Annals of the Hospital 
of S. Wulstan, or the commandery in the city of Worcester; together with a chartulary 
of the said hospital, Worcester 1890, s. 111–114.

26 N. Orme, M. Webster, The English..., s. 35.
27 M. Carlin, Medieval English, s. 32.
28 C. Rawcliffe, The English Hospital..., s. 12.
29  S. Bassett, Death in towns: urban responses to the dying and the dead 100–1600, 

Leicester 1993, s. 23.
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przez zakonników, że często nazywano te przybytki po prostu hospicjami. 
Jak pisze Stanley Rubin:

W klasztorach gościnność była obowiązkiem religijnym; dla zakonu joanni-
tów najważniejszym. Zakon ten miał oddziały w całej Anglii, co było szczę-
ściem dla ubogich podróżników. Nie ulega wątpliwości, że odwiedzający byli 
traktowani według swojego statusu, ale dla każdego kto potrzebował pomo-
cy drzwi stały otworem30.

Joannici byli również odpowiedzialni za niektóre szpitale: administro-
wanie słynnego Szpitala św. Krzyża w Winchester, którego fundatorem był 
Henryk de Blois w roku 1132 zostało powierzone właśnie temu zakonowi. 
Jednostka ta była kontrolowana przez joannitów przez następne pół wieku31. 

Trzeba pamiętać, że głównym celem opieki szpitalnej nie było ratowa-
nie życia, a umożliwienie pobożnym chrześcijanom praktycznej realizacji 
wezwania do miłości do bliźniego poprzez opiekę nad chorymi i potrzebu-
jącymi32. Przez całe średniowiecze w Anglii odbywały się pielgrzymki do 
świętych sanktuariów, w których chorzy mogli doświadczyć uzdrowienia. 
Canterbury Tales Chaucera są kroniką opowieści z podróży do sanktuarium 
św. Tomasza Becketa w Canterbury33. Mężczyźni i kobiety ze wszystkich 
warstw społecznych poprzez lekturę tego dzieła mogli uczestniczyć w tej 
wyimaginowanej podróży. Odzwierciedlało to zapewne potrzebę szuka-
nia przez społeczeństwo średniowiecznej Anglii uzdrowienia (fizycznego, 
psychicznego, duchowego) za sprawą cudu, który miała przynieść wiara34. 
Sanktuaria różnych świętych były i są pełne relikwii, zwłaszcza kości, wło-
sów i innych fragmentów ciała, należących do świętych35. Podobnie jak chleb 

30  S. Rubin, The Monastic Infirmary, [w:] Medieval English Medicine, New York 1974, 
s. 172–188. 

31  Na temat samego szpitala vide P. Hopewell, Saint Cross: England’s Oldest Alms-
house, Chichester 1995.

32 C. Rawcliffe, The English Hospital..., s. 11.
33 The Works of Geoffrey Chaucer, s. 17. 
34  Na temat natury dokonanych cudów vide E. Gordon, Child Health in the Middle 

Ages as Seen in the Miracles of Five English Saints, A.D. 1150–1220, “Bulletin of the 
History of Medicine” 1986, No. 60, s. 502–522; idem, Accidents among Medieval 
Children as Seen from the Miracles of Six English Saints and Martyrs, “Medical His-
tory” 1991, No. 35, s. 145–163.

35  Na temat kolekcjonowania relikwii i znaczenia tych kolekcji vide D. Bethell, The 
Making of a Twelfth-Century Relic Collection, “Studies in Church History” 1972, 
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i wino w Eucharystii, relikwie faktycznie symbolizowały fizyczną obecność 
zmarłego świętego36. 

Popularność religijnego uzdrawiania, która pochodzi jeszcze z czasów 
starożytnych, podobnie jak naukę medycyny, można tłumaczyć brakiem fa-
chowej pomocy, w myśl dzisiejszych standardów oraz innym spojrzeniem 
na życie i śmierć niż mamy obecnie. Granica między żywymi a umarłymi 
w średniowieczu była trudna do ustalenia. Jeden z kronikarzy zauważył, że 
ożywienie martwych po kilku dniach nie było niczym niezwykłym w An-
glii, ale po siedmiu dniach było wielkim zaskoczeniem37. To, co wydawało 
się cudownym uzdrowieniem w średniowieczu, w rezultacie mogło być cał-
kiem przyziemne i przewidywalne dla medyka. Mnogość takich uzdrowień 
często powodowała, że ludzie woleli udać się do sanktuarium niż do oso-
by, która faktycznie znała się na medycynie. Mimo tego, za sprawą tekstów, 
szpitali czy poetów, powstał ideał średniowiecznego medyka jako kapłana 
i doradcy. Ten ówczesny medyk mógł być praktykiem medycyny, duchow-
nym bądź też „rzemieślnikiem”. Użycie tego słowa nie jest przypadkowe, 
ponieważ ludzie praktykujący medycynę traktowali ją właśnie jako rodzaj 
rzemiosła. Sprzedawali medykamenty i swoje usługi jako członkowie gildii 
lub będąc na usługach miast. Niekiedy pracowali także dla zakonów lub bo-
gatych domów. Często pobierali wynagrodzenie pieniężne, jednak zdarzało 
się, że dostawali w zamian jedzenie lub odzież38. Z kolei duchowni medycy 
nie pobierali opłat, a pomaganie innym traktowali jako rodzaj charytatyw-
nego obowiązku, co sprawiło, że chętnie korzystano z ich usług.

No. 8, s. 61–72; idem, The Miracles of St. Ithamar, “Analecta Bollandiana” 1979, 
No. 89, s. 421–437, gdzie opisuje fortunę, którą biskup anglosaski zbił na relikwiach.

36  Na temat obecności osoby w relikwiach vide K. Park, The Life of the Corpse: Division 
and Dissection in Late Medieval Europe, “Journal of the History of Medicine” 1995, 
No. 50, s. 119.

37 R. C. Finucane, Use and Abuse of Medieval Miracles, “History” 1975, No. 60, s. 7.
38  C. Rawcliffe, The Profits of Practice: The Wealth and Status of Medical Men in Later 

Medieval England, “Social History of Medicine” 1988, No. 1, s. 61–78; E. A. Ham-
mond, Incomes of Medieval English Doctors, “Journal of the History of Medicine” 
1960, No. 15, s. 154–169.
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Przemysław Kaleta

Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie  
do 1370 r. na przykładzie wybranych rodów

O rycerstwie wielkopolskim w średniowieczu napisano już sporo, ale jesz-
cze więcej pozostaje do zrobienia. Przed 1370 r. do grona rycerstwa wiel-
kopolskiego zaliczali się przedstawiciele następujących rodów herbowych: 
Awdańców, Bylinów, Cielepałów, Doliwów, Drogosławiców, Dryjów, Go-
dziębów, Grzymalitów, Jeleni-Niałków, Junoszy, Korabitów, Korzboków, 
Lasków, Łodziów, Nałęczów, Napiwoniów, Niesiobów, Nowinów, Okszów, 
Ołoboków, Pałuków, Pomianów, Porajów, Przosnów, Samsonów, Szaszorów, 
Świnków, Wczelitów, Wieniawitów, Wyskotów i Zarembów. W niniejszym 
tekście wskażę błędy i nieścisłości w Herbarzu średniowiecznego rycerstwa 
polskiego autorstwa Józefa Szymańskiego1, na przykładzie rodów Nałęczów, 
Wieniawitów oraz Grzymałów. Historycy korzystający z herbarzy mają ten-
dencję do powoływania się na te dzieła, nie zaglądając wcześniej do źródeł. 
Należy jednak pamiętać, że nikt nie jest nieomylny i takie kompendia także 
zawierają błędy. Zatem, cytując herbarze, powiela się niekiedy owe nieści-
słości, które mogą później funkcjonować jako fakt historyczny, a nie jako 
wytwór historiograficzny. Dlatego należy zawsze odnieść się bezpośrednio 
do źródeł, wykorzystując herbarz jako element pomocniczy.

Pierwszy z błędów, którym chcę się zająć, można znaleźć w części po-
święconej herbowi i rodowi Nałęczów. Jest on opisany następująco: „w polu 
czerwonym pomłość srebrna w krąg o końcach związanych u dołu [...] Naj-
starsza pieczęć z 1293 r.”2 J. Szymański przy opisie najstarszej pieczęci rodu 
Nałęczów powołał się na Studya heraldyczne pióra Antoniego Małeckiego3. 
Jednak jeśli zajrzymy do nich, nic takiego na wskazanej stronie nie znajdzie-
my. Może autor pomylił strony? Może ta informacja znajduje się w opisie Na-
łęczów w pierwszym tomie dzieła A. Małeckiego4? Więc może J. Szymański 

1 J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.
2 Ibidem, s. 192.
3 A. Małecki, Studya heraldyczne, t. 1, Lwów 1890, s. 132.
4 Vide ibidem, s. 97.
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lub wydawca herbarza pomylił tomy Studyów? I rzeczywiście na tej stronie 
w drugim tomie możemy znaleźć informacje o najwcześniejszych zachowa-
nych pieczęciach5. Lecz nadal nic o pieczęciach Nałęczów. Wzmianki o nich 
znalazły się w tym dziele na stronie 160 drugiego tomu. Możemy tam prze-
czytać, że najstarsze pieczęcie pochodzą z 1310 r. oraz 1329 r., poza tym opa-
trzone są innym wizerunkiem6 (nota bene pieczęć Dobrogosta z Dzwonowa, 
z 1310 r., ma wizerunek jelenia7, a na pieczęci z 1329 r., należącej do Sambora 
z Nądni h. Samson, ukazana została odwrócona łękawica, z wyrastającym 
z niej krzyżem8). Natomiast najstarszy zachowany zabytek z wizerunkiem 
Nałęczów pochodzi z 1343 r. Skąd więc J. Szymański zaczerpnął tę infor-
mację? Może miał dostęp do jakiegoś dokumentu, który obecnie zaginął 
lub znajduje się w którymś z archiwów? Może pomyliła mu się data 1329 r. 
z 1293 r., gdy sięgał do swojej pamięci (są przecież podobne, lecz owa pieczęć 
należała do przedstawiciela rodu Samsonów). To jest pierwszy przykład, 
wskazujący na to, że zawsze warto weryfikować przypisy konkretnych prac 
i powoływać się bezpośrednio na źródła, a nie na opracowania.

Z kolei ród Wieniawitów J. Szymański opisał w następujący sposób: „w polu 
złotym czarna bawoła głowa z kolcem srebrnym”9. Wymienia on również inne 
warianty tego herbu, mianowicie na ołtarzu w kościele Wniebowzięcia NMP 

5 Ibidem, t. 2, Lwów 1891, s. 132.
6 Ibidem, s. 160.
7  Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1879, nr 937. 

Pieczęć ta pomogła K. Benyskiewiczowi uznać, że Dobrogost z Dzwonowa należał 
do rodu Jeleni-Niałków, autor jednakże popełnił błąd uznając Dobrogosta za Jelenia, 
bowiem od tego pnia rodu Nałęczów wywodził się Sędziwój Świdwa, który był nie-
wątpliwie Nałęczem. Również późniejsza przynależność Dzwonowa do Nałęczów 
nie była nigdy kwestionowana, bowiem Dzwonowo na przełomie XIV i XV w. nale-
żało do Marcina, brata Sędziwoja Świdwy; cf. K. Benyskiewicz, Ród Jeleni-Niałków 
i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w., Po-
znań 2002, s. 15–16; J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu, Toruń 1982, 
s. 39–40, tab. III; K. Górska-Gołaska, Dobra Nałęczów w Wielkopolsce w średnio-
wieczu, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1984, t. 15, z. 2, 
s. 191–192.

8  Kodeks..., nr 1101; F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, Kraków 1899, 
s. 201, nr 342, fig. 225. Wydawca Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, I. Za-
krzewski, przy opisie dokumentu nr 1101, myli Wilisława z Samborem. W deskryp-
cji tegoż podaje, że zawieszona do dyplomu pieczęć należała do Wilisława, podczas 
gdy w suplemencie przy jej wizerunku widnieje opis: „S. Samborii Vatta de Nan-
den”, z błędną datą 1330 r.; cf. Kodeks..., t. 4, Poznań 1881, pieczęć XLV.

9 Cyt. za J. Szymański, Herbarz..., s. 289.
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w Książnicach Wielkich pole herbu miało być srebrne (chociaż nie znajdu-
jemy takiego przedstawienia w herbarzu). Powołuje się przy tym na Katalog 
zabytków sztuki w Polsce10. Jednak w tym przypadku występuje jeden mały 
mankament, a mianowicie – katalog ten posiada jedynie 62 ilustracje, rzeczy-
wiście jest tam opisany kościół, ale w Kozienicach Wielkich, przy czym nie 
ma wzmianki o herbie Wieniawa, ani nawet o wspomnianym ołtarzu, a co za 
tym idzie, brak również informacji o predelli11. Inne źródła pozwalają stwier-
dzić, że w rzeczywistości herb istnieje na tejże predelli, ale pole tarczy jest 
tam złote12. W 2009 r. ołtarz przeszedł gruntowną renowację, lecz raczej nie 
zmieniano kolorów, tylko odnowiono go, co było celem całej operacji. Drugi 
problem, na który mogą natrafić badacze związany jest z godłem Wieniawi-
tów. Jest ono w różnych źródłach opisywane bądź jako głowa bawoła (m.in. 
Bawola caput)13, bądź łosia (caput onagri)14, bądź żubra (zabrzinum caput)15, 
bądź nawet tygrysa (caput tigridis)16. W omawianym herbarzu J. Szymański 
rozwiązał ten problem za pomocą metody statystycznej, gdyż uznał za obo-
wiązujące godło z bawolą głową, gdyż je najczęściej wzmiankują źródła śre-
dniowieczne17. Dodać trzeba, że godło to opisywane było później w innych, 
nowożytnych już herbarzach, jako żubrza głowa (u Bartosza Paprockiego, 
Szymona Okolskiego i Kacpra Niesieckiego). Dziwne jest, że w tej kwestii 
nie zaufał J. Szymański Janowi Długoszowi, który w końcu pochodził z Wie-
niawitów, skoro pole złote tarczy herbowej podaje właśnie za nim18. Herb 
ten w wydaniu J. Szymańskiego jest więc kompilacją różnych zapisek. Nie 

10  Ibidem, s. 289; J. Szymański powołuje się na Katalog zabytków sztuki w Polsce: wo-
jewództwo kieleckie, t. 3, z. 6, red. J. Łoziński, Warszawa 1958, s. 17, il. 76.

11 Cf. Katalog…, s. 16–17.
12  Aktualne zdjęcie ołtarza w kościele Wniebowzięcia NMP w Książnicach Wielkich 

dostępne jest na blogu pt. Patriota pejzażu, http://hanys1920.blox.pl/tagi_b/106211/
poliptyk-ksiaznicki.html [dostęp: 9.11.2014].

13  Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych 
główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej, t. 2, 
wyd. A. Z. Helcel, Warszawa 1870, s. 125, nr 807.

14  Materyały do historyi prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, [w:] Scriptores 
rerum polonicarum, t. 9, Kraków 1886, s. 296, nr 70.

15  Klejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heral-
dycznego we Lwowie” 1930, t. 10, s. 63.

16  J. Długosz, Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium, [w:] Joannis Dlugossii Senio-
ris Canonici Cracoviensis Opera omnia, t. 1, wyd. I. Ż. Pauli, Kraków 1887, s. 354.

17 Cf. J. Szymański, Herbarz..., s. 291, przyp. 4. 
18 Ibidem, s. 291, przyp. 2.
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można oczywiście odrzucić teorii, że herb ewoluował, skoro późniejsze her-
barze podają jako godło żubrzą głowę. Należy pamiętać, że w omawianych 
ramach czasowych żubry występowały jedynie w Puszczy Białowiejskiej, 
Niepołomickiej i lasach sandomierskich19, zatem Wielkopolanin lub miesz-
kaniec Kujaw mógł nie widzieć żubra. Czy tak rzeczywiście było, trudno 
dociec, gdyż ewolucje herbu nastręczają wiele problemów, zwłaszcza przy 
ubogim zasobie źródeł. Niemniej jednak żubr nie jest identyczny z bawołem, 
zatem jeśli herb nie ewoluował (czego nie wykluczam), to trudno umotywo-
wać w jakikolwiek inny sposób zapiski herbowe z „bawołem”.

Ostatnim już przykładem jest herb Grzymała. J. Szymański blazonuje go 
tak: „w polu złotym czerwony mur z trzema wieżami o trzech cieniach każ-
da i otwartą bramą”20. Jednak oprócz „podstawowego” herbu podaje rów-
nież odmiany tegoż, w różnych źródłach, tj. na fryzie w kaplicy św. Jakuba 
w Lądzie21, w tzw. Herbarzu Złotego Runa Jeana Le Fèvre’a de Saint Remy22, 
Armorialu Lyncenich23, Kodeksie z Bergshammar24 oraz Kronice Soboru 
w Konstancji25. Należy więc pokrótce opisać wyżej wymienione źródła oraz 
ich ewentualne powiązania ze sobą. Zacznę od polskiego, zarazem najstar-
szego z nich, czyli fryzu w kaplicy św. Jakuba Apostoła w Lądzie, datowane-
go na połowę XIV w., a ufundowanego prawdopodobnie przez Wierzbiętę 
z Palowic, starostę generalnego Wielkopolski. Został tam zawarty program 
heraldyczny rycerstwa wielkopolsko-śląskiego, zawierający 21 herbów. 
Prawdopodobnie znalazły się tam rody, które popierały starostę Wierz-
biętę w walce z konfederatami Maćka Borkowica, zauważalny jest bowiem 

19  Cf. M. Krasińska, Z. A. Krasiński, European Bison. The Nature Monograph, Biało-
wieża 2007, s. 48–52.

20  Cyt. za J. Szymański, Herbarz..., s. 131–134.
21  J. Łojko, Fryz heraldyczny z kaplicy klasztornej Św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, 

„Studia Źródłoznawcze” 1977, t. 22, s. 125–150.
22  Le grand armorial équestre de la Toison d’or, f. 119–120v, http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/btv1b55009806h/ [dostęp: 9.11.2014]; herby polskie w tym herbarzu opi-
sał Piekosiński; vide F. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Lwów 1911, 
s. 364–377.

23  A. Heymowski, Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, 
„Studia Źródłoznawcze” 1985, t. 29, s. 95–124.

24  A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, „Studia Źró-
dłoznawcze” 1967, t. 12, s. 73–111.

25  Das Concilium So zu Constantz gehalten ist worden Des jars do man zalt von der 
geburdt vnsers erlösers M.CCCC.XIII Jar [...], Augsburg 1483, f. 366 http://tudigit.
ulb.tu-darmstadt.de/show/inc-iii-55/ [dostęp: 9.11.2014].
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brak przedstawienia heraldycznego m.in. rodu Nałęczów. Herb Grzymała 
przedstawiony jest tam następująco: „na białym polu czerwony mur o trzech 
basztach z krenelażem i bramą”26. Kolejne źródła pochodzą spoza Polski. 
Najwcześniejszy jest herbarz autorstwa Le Fèvre’a de Saint Remy, główne-
go herolda zakonu Złotego Runa, króla angielskiego i księcia Burgundii. Na 
pytanie, kto udzielił mu informacji na temat polskich herbów, odpowiedzia-
no już w XIX w.27 Był to mianowicie Mikołaj Lasocki h. Dołęga. W 1434 r. 
Le Fèvre de Saint-Remy spotkał go w roli polskiego ambasadora w Arras. 
W wydaniu Franciszka Piekosińskiego herb ten jest opisany następująco: 
w czerwonem polu żółta Grzymałą28. Prawie współczesny jest flamandzki 
Armorial Lyncenich, więc korzystał on prawdopodobnie z tych samych źró-
deł co Le Fèvre de Saint-Remy. W tymże dziele herb Grzymała jest obecny 
w dwóch miejscach. Adam Heymowski opisał go pod numerem 18: „w polu 
czerwonym mur srebrny z trzema basztami, z których środkowa wyższa”29. 
Natomiast pod numerem 60 podał: „w polu czerwonym mur złoty z trzema 
basztami i bramą otwartą”30. Nieco późniejszy (być może burgundzki) jest 
Kodeks z Bergshammar, ale również jego autor korzystał z tych samych źró-
deł. W tym kodeksie też mamy do czynienia z podwójnym wyobrażeniem 
herbu Grzymała. Ponownie u A. Heymowskiego, pod numerem 26, widnieje 
następujący opis: „w polu czerwonym mur srebrny z trzema basztami, z któ-
rych środkowa wyższa”31, podczas gdy pod numerem 67 mamy, co następuje: 
„w polu czerwonym mur złoty z trzema basztami i bramą otwartą”32. Z kolei 
Kronika Soboru w Konstancji, wydana w Augsburgu w 1483 r. przez anoni-
mowego autora, ale prawdopodobnie napisana przez Ulryka von Richental 
ok. 1413 r. i wzbogacona innymi informacjami przez wydawcę33, zawiera 
inny jeszcze wizerunek herbu: „w polu błękitnym czerwony mur o trzech 
blankowanych wieżach i złota otwarta brama”.

Jak można zauważyć, herb Grzymała ma wiele wariantów. W Armorialu 
Lyncenich i w Kodeksie z Berghammar opis ten jest identyczny (chociaż trze-
ba pamiętać, że polskie herby w obu herbarzach opracował ten sam autor 

26 J. Łojko, Fryz heraldyczny..., s. 136.
27  L. Larchey, Armorial ancien équestre de la Toison d’or et de l’Europe au XV’ siécle, 

Paris 1890, s. XI.
28 Cyt. za F. Piekosiński, Heraldyka..., s. 373.
29 Cyt. za A. Heymowski, Herby polskie w brukselskim Armorial..., s. 103.
30 Ibidem, s. 110.
31 Cyt. za A. Heymowski, Herby polskie w sztokholmskim Codex..., s. 87.
32 Ibidem, s. 95.
33 H. Polaczkówna, Najstarsze źródła heraldyki polskiej, Lwów 1925, s. 2–10.
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– Adam Heymowski). Źródła te musiały więc być powiązane ze sobą oraz 
z Herbarzem Złotego Runa. Być może w tych przypadkach za informatora 
również posłużył Mikołaj Lasocki. Natomiast trzeba odrzucić wersję Kroni-
ki Soboru w Konstancji, gdyż nie ma innego źródła poświadczającego taką 
kolorystykę. W tym miejscu dochodzi jeszcze kwestia podobieństwa herbów 
Grzymalitów i Pogorzelów. Zajmujący się tym zagadnieniem Tomasz Jurek 
nie umiał określić ich wzajemnego pokrewieństwa, ale według niego musiało 
ono istnieć, skoro oba rody pochodziły od komesa Jaracza, żyjącego w XII w.34 
„Wszyscy Pogorzele pieczętowali się – i to już od połowy XIII w. – zamkiem 
z trzema wieżami, a więc tak samo, jak polscy Grzymałowie. Różnica zacho-
dziła tylko w kolorystyce: herb Pogorzelów miał czerwony zamek w białym 
polu, Grzymała zaś biały zamek w polu czerwonym”35. Bardzo możliwe, że 
powtórzenie herbu Grzymalitów w Armorialu Lyncenich (nr 18 i 60) oraz 
w Kodeksie z Bergshammar (nr 26 i 67) oznaczać może właśnie Grzymałów 
i Pogorzelów. Także na fryzie heraldycznym w kaplicy św. Jakuba w Lądzie 
możemy mieć do czynienia z herbem Pogorzelów, a nie, jak dotychczas są-
dzono, z Grzymalitami. J. Szymański nie uwzględnił tego problemu w swoim 
opisie oraz nie stworzył hasła z rodem Pogorzelów, co rzeczywiście nie wydaje 
się konieczne, choć niezbędne zdaje się przynajmniej zrobienie rozróżnienia 
między obydwoma rodami. Jakim więc kryterium kierował się J. Szymański 
przy opisywaniu tego herbu? Wybrał przecież w całości wariant z Armorialu 
Lyncenich oraz Kodeksu z Bergshammar. Dlaczego nie zaufał polskiemu źró-
dłu, które było najwierniejsze polskiej heraldyce? Zauważyć tu można kolejne 
nieścisłości i niekonsekwencje w badaniach tego uczonego. 

Oczywiście wskazane błędy nie wyczerpują listy wszystkich pomyłek 
znajdujących się w tym dziele. Wybrałem możliwie najbardziej „reprezen-
tatywne”, na które się natknąłem, przeglądając herbarz. Rzecz jasna, moim 
celem nie było obniżenie wartości Herbarza średniowiecznego rycerstwa pol-
skiego, gdyż jest to jedyna publikacja tego typu o charakterze naukowym. 
Oprócz niego warto zajrzeć do popularnonaukowej pracy Alfreda Znamie-
rowskiego36, która, mimo że jest nowsza, nie dorównuje poziomem nauko-
wym omawianemu herbarzowi. Tam też można zauważyć powielenie błędów 
zrobionych przez J. Szymańskiego. Myślę, że błędy popełnione przez niego, 
które znalazłem, nie wynikały z jego niewiedzy, lecz z prostych niedopa-
trzeń, co przy ogromie przebadanego materiału jest całkowicie zrozumiałe.

34 T. Jurek, Rodowód Pogorzelów, Kraków 2005, s. 21–25.
35 Ibidem, s. 22.
36 A. Znamierowski, Herbarz rodowy, Warszawa 2004.
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Kamil Kosztowny

Buntownicy czy reformatorzy?  
Z badań nad konfederacją Maćka Borkowica

Nie sposób zrozumieć interesującego nas zjawiska, jakim była konfedera-
cja Borkowica, bez przyjrzenia się wydarzeniom związanym z jej dziejami. 
W dotychczasowych badaniach być może poświęcano im zbyt wiele miejsca, 
przynajmniej w zestawieniu z wysiłkiem wkładanym w analizę samego aktu 
konfederacji. Niewątpliwie jednak należy się tym kwestiom ogląd krytyczny. 
Powodem krytycznego spojrzenia jest fakt, że nie potrafimy jasno stwierdzić, 
które z tradycyjnie przypisywanych dziejom konfederacji wydarzeń rzeczy-
wiście były z nią związane, które zaś intuicyjnie zostały z nią powiązane. 

Rozboje i kradzieże

W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na przekaz Jana Długosza. 
Z jednej strony podyktowane jest to faktem, że to właśnie on jako pierwszy 
odniósł się do interesujących nas zdarzeń, z drugiej zaś ‒ jego relacja rzuto-
wała na poglądy całych pokoleń historyków, co niejednokrotnie było powo-
dem jednostronnych ocen badanego przez nas zjawiska.

Długosz nie wspomina nic o samej konfederacji, co najpewniej wynika 
z faktu, że nieznany był mu akt jej zawiązania. Przedstawia jedynie historię 
Macieja Borkowica, który pomimo znacznego majątku i urzędu wojewody 
najpierw miał wspierać rozbójnictwo, a później już otwarcie parać się nim1. 
Konsekwencją uprawiania tego procederu miał być dla Borkowica nakaz wy-
rzeczenia się tych praktyk oraz zaprzysiężenia wierności królowi. Ponieważ 
postępowania swego wojewoda poznański nie zmienił, władca ujął go w Kali-
szu, po czym ‒ umieściwszy w zamku w Olsztynie ‒ zamorzył głodem2. 

Opowieść piętnastowiecznego kronikarza możemy częściowo oprzeć na 
innych źródłach3. Wiemy, że 16 lutego 1358 r. w Sieradzu Maciej Borkowic 

1  Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis, Opera Omnia, Vol. XII: Historiae 
Polonicae, red. A. Przezdziecki, Kraków 1876, s. 270.

2 Ibidem.
3  W tej kwestii: A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór „Dziejów polskich” Jana Długosza 

(do roku 1384), Kraków 1887; W. Hejnosz, Uwagi o konfederacjach w średniowiecznej 
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złożył Kazimierzowi Wielkiemu przysięgę wierności4. Z zapiski komme-
moratywnej klasztoru lubińskiego wiemy również, że król uwięził i zgładził 
wojewodę5. Owa zapiska znajduje się pod datą 8 lutego. Antoni Gąsiorow-
ski wskazał rok 1360 jako najbardziej prawdopodobny dla całego zajścia6. 
Zwrócił on uwagę, że Kazimierz Wielki przebywał w Kaliszu na początku 
1359 oraz w 1360 r., z tym, że druga data jest bardziej prawdopodobna z racji 
zmiany na palacji poznańskiej (4 marca 1360 r. wojewodą poznańskim był 
już Pasek z Benic7).

Za relacją autora Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae początkowo 
podążyli w swych opiniach o konfederacji Borkowica historycy. Adam Naru-
szewicz jako pierwszy skojarzył opowieść kronikarza z konfederacją, z czego 
wysnuł wniosek, że poza samym rozbójnictwem, wojewoda poznański mógł 
być zamieszany w bunt przeciw królowi8. Joachim Lelewel już całkiem przy-
jął fabułę piętnastowiecznego kronikarza. Nie dostrzegł on istnienia związ-
ku rycerskiego i całej sprawie nadał jedynie charakter kryminalny9.

Choć posługiwali się już zupełnie innym aparatem krytycznym, ale jednak 
w dalszym ciągu obarczeni brzemieniem poglądów Długosza byli Aleksan-
der Brandowski10 i Józef Szujski11. Dostrzegając kolejne okoliczności łączące 
sięzarówno z konfederacją, jak i z samym wojewodą poznańskim, nie pod-
ważali jednak przekazu o rozbójniczym charakterze działalności Borkowica.

Polsce, „Kwartalnik Historyczny” 1937, t. 51, z. 4, s. 667–688; R. Grodecki, Kon-
federacje w Polsce Piastowskiej, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej 
Akademii Umiejętności” 1936, t. 41, nr 3, s. 86–91,

4 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, Poznań 1879, nr 1377. 
5  Monumenta Poloniae Historica. Series nova, Vol. V, Warszawa 1961, s. 611: „Mathiae 

palatyni Posnaniensis apud regem Casimirum in carcere detenti ac ibidem mortui.”
6  A. Gąsiorowski, Maciej Borkowic, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław 

1974, s. 8.
7 KDW III, nr 1416.
8  A. Naruszewicz, Historya narodu polskiego, t. 5, red. K. J. Turowski, Kraków 1860, 

s. 235.
9  J. Lelewel, Historia polska do końca panowania Stefana Batorego, Warszawa 1962, 

s. 209: „Najazdy i rozboje częstokroć u najpierwszych panów otuchę znajdowały, od 
nich kierowane. Nie pomogły w tej mierze czynione przestrogi od Kazimierza Ma-
ciejowi Borkowiczowi herbu Napiwonia wojewodzie poznańskiemu, a niedotrzyma-
ne złożone przyrzeczenie ustatkowania się przymusiły króla do ostateczności. Woje-
woda osadzony (r. 1358) w Olsztynie w głębokiej wieży, tam głodem życia dokonał”.

10  A. Brandowski, Baron Maciej Borkowicz. Umorzony w roku 1358 r. wojewoda po-
znański, Poznań 1879, s. 41 i n.

11  J. Szujski, Maćko Borkowic, wojewoda poznański i pierwsza konfederacja rycerska 
roku 1352, [w:] idem, Opowiadania i roztrząsania, t. 3, Kraków 1888, s. 132.
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Jasno stwierdzić trzeba, że w świetle przytoczonych tu źródeł nie może-
my przypisywać ani Maćkowi Borkowicowi, ani tym bardziej całej konfede-
racji charakteru rozbójniczego, co miało miejsce zwłaszcza w starszej histo-
riografii. Poza przedstawionym argumentum ex silentio przemawia za tym 
również akt konfederacji, w którym wyraźnie piętnuje się i wyłącza spod 
wzajemnej solidarności osoby, dopuszczające się czynów o charakterze kry-
minalnym. 

Zabójstwo wojewody kaliskiego Beniamina

O zdarzeniu tym wiemy z dwóch niezależnych od siebie źródeł. Pierwszym 
z nich są Spominki gnieźnieńskie. Czytamy w nich: „Item anno MCCCLIIII 
occiditur Beniamin palatinus Polonie a Maczkone ibidem eciam palatino et 
Sandiwogio et a Scora”12. Fakt ogólnego tylko nazwania Beniamina mianem 
wojewody oraz wyjątkowo krótki okres sprawowania przez niego urzędu 
sprawił, że ten wpis Spominek gnieźnieńskich traktowany był długo z dużą 
podejrzliwością. Aleksander Brandowski13 i Józef Szujski14 negowali możli-
wość zajmowania przez Beniamina palacji kaliskiej. Pierwszy z nich utoż-
samiał zamordowanego z dziedzicem Jarocina, należącym do konfederacji. 
W rzeczywistości, poza przytoczoną powyżej wzmianką, informacje po-
twierdzające posiadanie palacji przez Beniamina możemy odnaleźć w pro-
cesach spadkowych z przełomu XIV i XV w., w których wdowa po nim, Wi-
sława, określana jest mianem wojewodziny15.

Drugim źródłem jest dokument z roku 1364, w którym przedstawiono 
zarzuty Wincentego Słopanowskiego pod adresem Sędziwoja z Czarnkowa. 
Jeden z nich odnosi się właśnie do omawianego zabójstwa: „dominus Senczi-
vogius Nakelsky, cum avunculo suo domino Beniamen omne bonum habuit 
tractare et ordinare, et in illa amicicia ipsum occisit (sic) tanquam perfidus 
et infidelis”16. 

Elementem wskazującym przybliżoną datę całego wydarzenia jest po-
chodzący z 1354 r. list mieszczan wrocławskich do Kazimierza Wielkiego, 
z którego dowiadujemy się o wygnaniu Borkowica17. Wynika z tego, że do 

12 MPH VI, s. 98.
13 A. Brandowski, Baron..., s. 44.
14 Dzieła Józefa Szujskiego. Wydanie zbiorowe, seria II, t. 1, Kraków 1895, s. 288.
15  Vide: J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody kaliskiego Beniamina z Kołdrębia, [w:] 

Personae – colligationes – facta, red. J. Bieniak, Toruń 1991, s. 247–267.
16 KDW III, nr 1510.
17 G. Korn, Breslauer Urkundebuch, Breslau 1870, s. 171.
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zabójstwa dojść musiało przed wygnaniem, w przeciwnym wypadku nikt 
nie posądzałby wojewody poznańskiego o współudział.

Trudno jest bez silnych argumentów podważać słowa Spominek gnieź-
nieńskich, zatem według wszelkiego prawdopodobieństwa możemy uznać 
Maćka Borkowica za jednego z zabójców wojewody Beniamina, pozostaje 
jednak pewna wątpliwość. Zarzuty czynione Sędziwojowi z Czarnkowa zna-
lazły się na dokumencie, którego wystawcą był król Kazimierz. Po oskarże-
niach czynionych przez Wincentego Słopanowskiego pod adresem kasztela-
na nakielskiego następują słowa:

[…] tunc dominus Senczivogius respondit et negavit de omnibus querimo-
niis sibi obiectis per dominum Wincencium, et dicens: nil mali de domino 
Wincencio sciret, sed omne bonum, tanquam a viro honesto et provido et 
fideli; sed de omnibus querimoniis supradictis, hoc paratus sum ostendere 
meam innocenciam, ut ius inventum fuerit per seniores illustris principis 
regis Polonie18.

Mamy więc do czynienia z oczyszczeniem się Sędziwoja z zarzutów. Zwa-
żywszy, że kasztelanem nakielskim był on co najmniej do 22 lipca 1365 r.19, 
można przypuszczać, że kara nie została mu wymierzona. Jeśli nie poniósł 
kary pomimo zarzutu zabójstwa wojewody, oznaczać to może, że król uwie-
rzył jego zapewnieniom. Czy powinniśmy zatem dawać wiarę zapisce Spomi-
nek gnieźnieńskich, czy decyzji królewskiej? Wydaje się, że w tej konkretnej 
sytuacji jesteśmy zawieszeni w próżni i nolens volens, musimy przyjmować 
pewne hipotetyczne założenia.

Jednoznacznie brzmi opinia Janusza Bieniaka. Z pełną odpowiedzialno-
ścią włączył on zabójstwo z roku 1354 w ciąg dziejów konfederacji Borkowi-
ca. Jego zdaniem, poza wszelką dyskusją pozostaje fakt, że trzech konfedera-
tów zabiło kogoś, kto do ich związku nie przystąpił20. Tego samego zdania są 
również Marek Kazimierz Barański21 oraz Antoni Czacharowski22. 

Odmienne stanowisko zajął Roman Grodecki, który uważał, że całkowitą 
dowolnością jest łączenie z działalnością konfederacji zabójstwa Beniamina 

18 KDW III, nr 1510.
19 KDW III, nr 1545.
20  J. Bieniak, Krąg rodzinny..., s. 265.
21 M. K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2005, s. 531.
22  A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319–

1373, ze szczególnym uwzględnieniem możnowładztwa nowomarchijskiego, Toruń 
1968, s. 167.
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z Kołdrębia23. Podobnie twierdzi Tadeusz Nowak24, a przed nim A. Bran-
dowski25, który odwołuje się do dokumentu z 1364 ru. Według obu histo-
ryków, sposób sformułowania oskarżenia sugeruje, że podłożem zabójstwa 
miał być spór na tle majątkowym. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w oskar-
żeniu Wincentego Słopanowskiego padają słowa, sugerujące pokrewieństwo 
Beniamina z Kołdrębia i Sędziwoja z Czarnkowa. Chodzi o słowa avunculo 
suo tłumaczone jako: swojego wuja. Wiele przemawia za tym, że siostra 
wojewody Beniamina była żoną Wincentego z Szamotuł i zarazem mat-
ką Sędziwoja z Czarnkowa26. Odnotować trzeba równocześnie sugerowane 
związki pomiędzy zamordowanym Beniaminem a Maciejem Borkowicem. 
Wiadomo było, że wdowa po wojewodzie kaliskim, wojewodzina Wisława 
(Wichna), wywodziła się z rodu Borków. Tomasz Jurek doprecyzował, że we-
dle wszelkiego prawdopodobieństwa była córką i pod koniec XIV w. jedyną 
żyjącą dziedziczką wojewody Maćka Borkowica27. Mamy więc do czynienia 
z bardzo niezwykłym przypadkiem. Jeśli przyjąć za pewnik przekaz Spo-
minek gnieźnieńskich, okaże się, że Sędziwój dopuścił się zbrodni na swoim 
wuju, Maciej natomiast targnął się na własnego zięcia. Janusz Bieniak uważa 
taki stan rzeczy za niewystarczający, by uznać całe zajście za spór rodzinny 
lub majątkowy. Słusznie podnosi, że Beniamina „związki rodzinne z nimi 
(zabójcami) nie należały do takich, które mogłyby prowokować świeże za-
targi o własność”28. 

Tadeusz Nowak, uznając zabójstwo Beniamina z Kołdrębia za czyn, który 
‒ mając znamiona zatargu majątkowego ‒ nie był związany z konfederacją, 
zwraca uwagę, iż podczas panowania Kazimierza Wielkiego doszło również 
do zabójstwa wojewody płockiego Daćboga i w przypadku tym zabójcy pod-
legać mieli sądowi królewskiemu w Krakowie29. 

Uważam, że więcej przemawia za apolitycznym charakterem zabójstwa 
wojewody kaliskiego. Przeprowadzona przeze mnie analiza treści aktu 
konfederacji przekonuje mnie, iż omawiane zdarzenie miało charakter 

23 R. Grodecki, Konfederacje..., s. 88.
24  T. Nowak, Michał z Czacza, „Acta Universitas Lodzensis. Folia Historica” 1981, t. 2, 

s. 108.
25 A. Brandowski, Baron..., s. 46.
26 J. Bieniak, Krąg..., s. 264.
27 T. Jurek, Początki Sierakowa, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” 2008, t. 1, s. 23.
28 J. Bieniak, Krąg..., s. 265.
29  T. Nowak, Uwagi w sprawie zabójstwa wojewody kaliskiego Beniamina Zaręby 

w 1354 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1983–1984, t. 15, 
z. 2, s. 42, przyp. 72.



Kamil Kosztowny

94

prywatnego zatargu30. Zabójstwo Beniamina z Kołdrębia wyczerpuje zna-
miona czynu, który w świetle dokumentu ustanawiającego konfederację 
zwalniałby jej uczestników z obowiązku niesienia solidarnej pomocy wobec 
sprawcy. Tym samym przyjąć możemy, że przynajmniej w chwili konstytu-
owania się związku wykluczano możliwość stosowania podobnych metod. 

Charakter konfederacji 

Niezwykle istotne jest pytanie o charakter konfederacji zawiązanej w 1352 r. 
Zasadniczo w historiografii dominował pogląd, przypisujący temu rycer-
skiemu ruchowi przymioty opozycji występującej przeciw staroście, a tym 
samym, również przeciw królowi31. Zapatrywania takie miały swoje źródła 
w wydarzeniach nie zawsze przekonująco wiązanych z konfederacją32. Mam 
tu na myśli zabójstwo wojewody Beniamina z Kołdrębia, banicję wojewo-
dy poznańskiego Macieja oraz zarzut działalności Sędziwoja na pograniczu 
brandenburskim33 (z którego jednak się oczyścił)34. Pojawiły się również gło-
sy przeciwne, uznające cały ruch za całkowicie legalny. Zwolennicy tej hipo-
tezy odnosili się przede wszystkim do brzmienia aktu konstytuującego kon-
federację35. Ponadto Jerzy Łojko zaproponował niejako koncepcję mieszaną, 
wprowadzającą periodyzację dziejów konfederacji36. Wyznaczył on okresy 

30 T. Nowak, Uwagi..., s. 33.
31  A. Brandowski, Baron..., s. 41; Dzieła Józefa Szujskiego..., s. 288; M. Handelsman, 

Prawo karne w Statutach Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1909, s. 17; W. Mosz-
czeńska, Rola polityczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkrólewia po Ludwi-
ku Wielkim, „Przegląd Historyczny” 1925, t. 25, s. 81; Z. Kaczmarczyk, Monarchia 
Kazimierza Wielkiego, t. 1, Poznań 1939, s. 153; Z. Wojciechowski, Państwo polskie 
w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1945, s. 297; M. K. Barański, Dynastia..., 
s. 530; A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., s. 167; A. Szweda, Ród Grzy-
małów w Wielkopolsce, Toruń 2001, s. 172.

32  J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposażenie i rola po-
lityczna w XII–XIV w., Toruń 1982, s. 140–143.

33 M. Hlebionek, Kasztelania Czarnkowska, Czarnków 2006, s. 58.
34  Sędziwój z Czarnkowa świadczył później usługi na rzecz monarchy, wykorzystu-

jąc przy tym swe kontakty z rodami nowomarchijskimi. To on miał się przyczynić 
do zhołdowania panów Von Osten (M. Hlebionek, Polityka Kazimierza Wielkiego 
wobec rodów nowomarchijskich w okresie starań o odzyskanie północno-zachodnich 
kresów Królestwa (1365–1369), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 9, red. 
S. M. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 185).

35  R. Grodecki, Konfederacje..., s. 88; W. Hejnosz, Uwagi o konfederacjach..., s. 670; 
T. Nowak, Michał z Czacza..., s. 110; idem, Uwagi w sprawie zabójstwa..., s. 42.

36  J. Łojko, Konfederacja Macieja Borkowica, „Roczniki Historyczne” 1977, t. 43, s. 48–57.
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legalnego funkcjonowania zrzeszenia oraz przeplatające się z nimi chwile 
zaburzeń. Koncepcję tę poparł w całości Jan Pakulski37.

W rzeczy samej stwierdzić należy, że analiza aktu konfederacji wykazu-
je jej ewidentnie legalny charakter. Powtarzające się cyklicznie zapewnienia 
o wierności królowi są tego aż nazbyt jaskrawym przykładem. Głównym ce-
lem konfederacji było wyeliminowanie ujemnych skutków bezprawnej, nie 
poprzedzonej wyrokiem sądu ciąży. Środki, które przewidziano dla realizacji 
tego celu, pozostawały w pełni legalne. Wydaje się, że doszukiwanie się w tre-
ści aktu złych intencji jest próbą poszukiwania argumentów na rzecz z góry 
przyjętych teorii. Wnioski wyciągane przez J. Łojkę z dokumentu ustanawia-
jącego konfederację wydają się o tym świadczyć dostatecznie jasno. 

Przenosząc się na grunt rzeczywistej działalności konfederatów, zwróć-
my uwagę na itinerarium Kazimierza Wielkiego. Jerzy Łojko podaje, za 
A. Gąsiorowskim, mylnie zresztą, że w okresie po zabójstwie wojewody ka-
liskiego Beniamina władca zaniechał objazdów dzielnicy, które do tej pory 
miały się odbywać relatywnie regularnie38. Jerzy Łojko zinterpretował to 
jako wyraźny znak silnych zaburzeń, które miały ogarnąć Wielkopolskę 
w związku z działalnością konfederatów. W rzeczywistości, jak zwrócił na 
to uwagę T. Nowak, luki takiej zaobserwować nie możemy39. Uzupełnił on li-
stę wielkopolskich objazdów monarszych o te poświadczone dokumentami 
z 27 grudnia 1355 r., 8 września 1356 r. i 21 stycznia 1357 r.40 Widzimy więc, 
że sytuacja w dzielnicy nie mogła być aż tak napięta, by, w myśl opinii nie-
których historyków, Kazimierz Wielki miał zaniechać objazdów dzielnicy 
w obawie przed konfederatami.

Kolejnym faktem niebudzącym wątpliwości jest świadkowanie wielu 
urzędników, sygnatariuszy konfederacji, na dokumentach królewskich lub 
obok starosty41.

37 J. Pakulski, Nałęcze..., s. 134–138.
38  Objazdy Wielkopolski Kazimierza Wielkiego miały mieć miejsce w 1333, 1334/1335, 

1335, 1338, 1340, 1341, 1343, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1353, 1358, 1359, 1360 
(A. Gąsiorowski, Urzędnicy..., s. 249; J. Łojko, Konfederacja..., s. 51).

39  Kwestie podróży Kazimierza Wielkiego: A. Rutkowski, Objazdy..., s. 608; A. Gąsio-
rowski, Podróże..., s. 50–51; idem, Itinerarium..., s. 188–193.

40  Za T. Nowak, Michał z Czacza..., s. 105, przyp. 50 (Iura Masoviae terestria. Pomni-
ki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, t. 1, red. J. Sawicki, Warszawa 1972, 
nr 13; Katalog archiwum aktów dawnych miasta Krakowa, t. 1: Dyplomy pergamino-
we, red. S. Kętrzyński, K. Kaczmarczyk, A. Chmiel, Kraków 1907, nr 859; H. Pasz-
kiewicz, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925, s. 196, przyp. 1).

41 KDW III, nr 1317, 1318, 1327, 1354, 1363, 1369, 1370, 1371, 1373, 1394.
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Osobno należy rozpatrywać dokumenty potwierdzające odbywanie są-
dów, w przypadku których konieczna była współpraca sędziego oraz staro-
sty. Znamy trzy takie akty, odnoszące się do 1 kwietnia 1353 r. oraz dwa 
z 29 maja 1356 r.42, wszystkie wydane w Pyzdrach przez Dobiesława, sędzie-
go kaliskiego. Jest całkiem prawdopodobne, choć brak poświadczających to 
dokumentów, że sądy normalnie odbywały się również w województwie po-
znańskim, z udziałem Mikołaja z Błażejewa, sędziego poznańskiego. 

Przytoczone powyżej przypadki zdają się potwierdzać normalne funk-
cjonowanie Wielkopolski w tym czasie. Tak J. Łojko43 jak i Z. Kaczmarczyk44 
uważają, że Kazimierz Wielki odciągnął z grona opozycji część wielkopol-
skich rodów, opór reszty złamał zaś siłą. Drugi z historyków pisze, że „król 
znając szeroko rozgałęzione stosunki konfederatów we wszystkich rodach 
rycerskich Wielkopolski, działał bardzo ostrożnie i powoli”45. Fakt przecią-
gnięcia na stronę władcy rodu Zarembów tłumaczyłby występowanie Do-
biesława, sędziego kaliskiego, u boku namiestnika królewskiego, starosty 
Wierzbięty. Sądzę jednak, że równie dobrze można to tłumaczyć zwyczaj-
nym realizowaniem swoich obowiązków, związanych z urzędem sędziego, 
przy założeniu, rzecz jasna, że konfederacja działała w sposób legalny, do 
czego skłania mnie przeprowadzona analiza aktu jej zawiązania.

Konfederacja a Statuty Kazimierza Wielkiego

Zwrócono już uwagę, że poza art. III46, również XXXIII47 mógł być wynikiem 
działalności konfederacji. Kolejnymi dwoma artykułami mającymi mieć cha-
rakter koncesji politycznych48, są XVI i XVII49. Art. XXXIII odnosi się do sy-
tuacji, w której osoba oskarżona przed królem nie będzie dopuszczona przed 
jego oblicze celem wykazania swej niewinności50. Norma w nim zawarta 

42 Ibidem, nr 1319, 1341, 1342.
43 J. Łojko, Konfederacja..., s. 55.
44 Z. Kaczmarczyk, Monarchia..., s. 154.
45 Z. Kaczmarczyk, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964, s. 105.
46  Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. II: Statuty wielkopolskie, red. L. Łysiak, Warszawa 

1982, s. 7.
47 Ibidem, s. 42.
48  S. Gawlas, Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo, [w:] Genealogia. Wła-

dza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimioski, Toruń 1999, s. 230.
49 Statuty Kazimierza Wielkiego, s. 20–21.
50  O tym artykule szerzej M. Handelsman, Prawo karne w Statutach Kazimierza 

Wielkiego, Warszawa 1909, s. 152. 
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przewiduje, że w takiej sytuacji, aby uniknąć infamii, należy złożyć prote-
stację przed biskupem poznańskim lub prepozytem. Wojewoda może wtedy 
udzielić takiej osobie azylu na okres 6 tygodni, zabiegając przy tym o dopusz-
czenie azylanta do sądu. Jeśli starania takie nie odniosą zamierzonego skutku, 
wtedy wojewoda winien odprowadzić oskarżonego do granic swej ziemi, by 
mógł przebywać za granicą. Warunkiem jest nieczynienie szkody Królestwu 
i jego mieszkańcom. Korzyść płynąca z tego przepisu polega na tym, że w ra-
zie zachowania powyższych warunków oskarżony unika infamii oraz śmierci, 
w razie uwięzienia, a jego dobra są bezpieczne od wszelkiej szkody.

Ponieważ w latach pięćdziesiątych XIV w. nie słyszymy o żadnej bani-
cji znaczniejszego wielkopolskiego możnowładcy, uważam że kontekstem 
ustanowienia art. XXXIII musi być przypadek Macieja Borkowica. Aż na-
zbyt wyraźnie widać zależności między treścią przepisu a banicją możno-
władcy. Gdy zauważymy, że w art. III, obok zakazu egzekucji bez wyroku, 
w pierwszej kolejności jest mowa o zakazie wyrokowania pod nieobecność 
oskarżonego („in absentia accusatoris seu actoris”)51, sprawa stanie się jasna. 
Teoretycznie możliwe jest, że uchodząc z kraju, Borkowic korzystał z obo-
wiązujących już norm, ale wydaje się bardziej prawdopodobne, że właśnie 
wskutek biegu zdarzeń w tworzonym spisie prawa położono taki wielki na-
cisk na ochronę oskarżonych w tego typu przypadkach. 

Jak wspomniałem wcześniej, powszechnie przyjmuje się, że art. III 
i XXXIII możemy bezpośrednio odnosić do konfederacji z 1352 r. Choć 
w art. III nie słyszymy nic o zakazie bezprawnej ciąży („inpignoratio iuris 
non precedente”)52, czego domagali się konfederaci, jest tam w gruncie rzeczy 
znacznie więcej – ogólny zakaz karania bez wyroku sądowego. Gdy porów-
namy postanowienie statutu wielkopolskiego z tym, co zawiera statut wiślic-
ki, okaże się, że Wielkopolanie znaleźli się w znacznie korzystniejszym poło-
żeniu. Art. III statutu wiślickiego mówi, że „sine culpa vel sine causa vel non 
condempnatos seu non convictos aut in iudicio non confessos”53. Z tego prze-
pisu wynika, że zamiast wyroku, jak to ma miejsce w Wielkopolsce, do wy-
mierzenia kary wystarczy jakaś wina lub przyczyna, co pozostawia znacznie 
większą swobodę decydowania o sytuacji, w której można wymierzyć karę54. 

51 Art. III statutu wielkopolskiego (Statuty Kazimierza Wielkiego, s. 7).
52  KDW III, nr 1313. Ciążenie lub też pignoracja polegała na zajęciu części lub całości 

majątku osoby, wobec której toczyła się sprawa, na poczet kary.
53 O. Balzer, Statuty Kazimierza Wielkiego, Poznań 1947, s. 15.
54  S. Roman, Geneza „Statutów Kazimierza Wielkiego”. Studium źródłoznawcze, 

Kraków 1961, s. 158.
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Spełnienie postulatów konfederatów wydaje się oczywiste. Ponieważ Ma-
łopolanie nie uzyskali analogicznie korzystnego przepisu, wnioskować na-
leży, że art. III ma formę przywileju lub koncesji. Podnoszone wielokrotnie 
w historiografii głosy, jakoby konfederacja Borkowica miała charakter opo-
zycyjny i przynajmniej w pewnym okresie zbrojnie przeciwstawiała się wła-
dzy monarchy i starosty Wierzbięty, idzie w parze z poglądem o ostatecz-
nym jej złamaniu, częściowo przez przejście części sygnatariuszy do obozu 
królewskiego, częściowo w wyniku rozwiązań siłowych, jak miało to mieć 
miejsce w przypadku wojewody poznańskiego. Trudno się jednak z takim 
poglądem zgodzić, jeśli się pamięta, że cele konfederacji zostały formalnie 
osiągnięte. Nielogicznym wydaje się pogląd, głoszący triumf władcy nad 
konfederatami, przy jednoczesnym zrealizowaniu ich postulatów. 

Istnieje warunek, jak napisano w samym akcie, dla poskramiania i hamo-
wania zapędów niektórych konfederatów, mówiący, iż solidarna i braterska 
pomoc nie dotyczy kar wymierzanych w związku z kradzieżą, użyciem prze-
mocy czy naruszeniem mienia (pro furto publico, pro violentia, dampnum 
percipere contingerit55). Wygnanie Borkowica z kraju nie mogło być spowo-
dowane zabójstwem wojewody Beniamina, bo w świetle aktu konfederacji 
nie mógłby wojewoda poznański uzyskać wsparcia od współkonfederatów, 
a tak się zapewne stało. Można tak sądzić na podstawie włączenia do statu-
tu wielkopolskiego art. XXXIII oraz, być może, samej informacji o jego po-
wrocie do Polski. Warto zwrócić uwagę, że pierwsza wzmianka o powrocie 
Borkowica z wygnania pochodzi z 1 marca 1357 r. Świadczy on wówczas na 
dokumencie królewskim, wystawionym w Krakowie, wraz z Dobiesławem, 
sędzią kaliskim i Przecławem z Gułtów, kasztelanem poznańskim56. Wolno 
chyba przypuszczać, że obecność trzech z czterech pierwszych sygnatariuszy 
konfederacji w Krakowie (w chwili powrotu jednego z nich z wygnania) nie 
jest zapewne przypadkiem i możemy domyślać się udziału Przecława i Do-
biesława w rozmowach z władcą, mających umożliwić wojewodzie Maciejo-
wi powrót do kraju.

Jeśli idzie o odtwarzanie przebiegu konfederacji w oparciu o tekst statu-
tu, w pierwszej kolejności zaprzeczyć musimy poglądom o pokonaniu kon-
federacji przez króla. Spełnienie postulatów Wielkopolan sugeruje coś wręcz 
przeciwnego, zwłaszcza że Małopolanie podobnych rozwiązań nie uzyskali. 

Sam fakt wystąpienia grupy rycerstwa z postulatami o charakterze 
prawnym, kwestionuje częściowo obiegową opinię o istnieniu w XIV w. 

55 Ibidem.
56 KDW III, nr 1354.
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anarchizującej wielkopolskiej opozycji. Dzieje konfederacji pokazują, że po-
stulaty, które wysuwali, udało im się ostatecznie zrealizować. Były one nie-
wątpliwie słuszne i pożądane z prawnego punktu widzenia. Można by wręcz 
odwołać się do łacińskiej maksymy: „Ius est ars boni et aequi”, choć sądzę, 
że uznawanie konfederatów za strażników ładu prawnego byłoby już sporym 
nadużyciem. Niewątpliwie jednak w obronie swych korzyści i majątku byli 
w stanie posłużyć się instrumentami prawnymi, czego owoce widzimy obec-
nie w przepisach statutu wielkopolskiego.

Bibliografia

Źródła

BALZER O., Statuty Kazimierza Wielkiego, Poznań 1947.
Iura Masoviae terestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, t. 1, 

red. J. Sawicki, Warszawa 1972, nr 13.
Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis, Opera Omnia, Vol. XII: Hi-

storiae Polonicae, red. A. Przezdziecki, Kraków 1876.
Katalog archiwum aktów dawnych miasta Krakowa, t. 1: Dyplomy pergaminowe, 

red. S. Kętrzyński, K. Kaczmarczyk, A. Chmiel, Kraków 1907, nr 859.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, Poznań 1879 nr 1317, 1318, 1319, 1327, 

1341, 1342, 1354, 1363, 1369, 1370, 1371, 1373, 1377, 1394, 1510, 1545.
KORN G., Breslauer Urkundebuch, Breslau 1870.
Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. II: Statuty Wielkopolskie, red. L. Łysiak, War-

szawa 1982.

Opracowania

BARAŃSKI M. K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2005.
BIENIAK J., Krąg rodzinny wojewody kaliskiego Beniamina z Kołdrębia, [w:] 

Personae – colligationes – facta, red. J. Bieniak, Toruń 1991, s. 247–267.
BRANDOWSKI A., Baron Maciej Borkowicz. Umorzony w roku 1358 wojewoda 

poznański, Poznań 1879.
CZACHAROWSKI A., Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w la-

tach 1319–1373, ze szczególnym uwzględnieniem możnowładztwa nowomar-
chijskiego, Toruń 1968.

GAWLAS S., Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo, [w:] Genealo-
gia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimioski, 
Toruń 1999, s. 197–236.

GĄSIOROWSKI A., Maciej Borkowic, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, 
Wrocław 1974, s. 8.



Kamil Kosztowny

100

GRODECKI R., Konfederacje w Polsce Piastowskiej, „Sprawozdania z Czynno-
ści i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1936, t. 41, nr 3, s. 86–91.

HANDELSMAN M., Prawo karne w Statutach Kazimierza Wielkiego, Warsza-
wa 1909.

HEJNOSZ W., Uwagi o konfederacjach w średniowiecznej Polsce, „Kwartalnik 
Historyczny” 1937, t. 51, z. 4, s. 667–688.

HLEBIONEK M., Kasztelania Czarnkowska, Czarnków 2006.
HLEBIONEK M., Polityka Kazimierza Wielkiego wobec rodów nowomarchijskich 

w okresie starań o odzyskanie północno-zachodnich kresów Królestwa (1365–
1369), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 9, red. S. M. Kuczyński, 
Warszawa 2001, s. 169–190.

JUREK T., Początki Sierakowa, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne” 2008, t. 1, 
s. 11‒47.

KACZMARCZYK Z., Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. 1, Poznań 1939.
KACZMARCZYK Z., Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964.
ŁOJKO J., Konfederacja Macieja Borkowica, „Roczniki Historyczne” 1977, t. 43, 

s. 48–57.
MOSZCZEŃSKA W., Rola polityczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bez-

królewia po Ludwiku Wielkim, „Przegląd Historyczny” 1925, t. 25, s. 55–159.
NOWAK T., Michał z Czacza, „Acta Universitas Lodzensis. Folia Historica” 

1981, t. 2, s. 95–111.
NOWAK T., Uwagi w sprawie zabójstwa wojewody kaliskiego Beniamina Zaręby 

w 1354 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1983–
1984, t. 15, z. 2, s. 31–42.

PAKULSKI J., Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposażenie 
i rola polityczna w XII–XIV w., Toruń 1982.

ROMAN S., Geneza „Statutów Kazimierza Wielkiego”. Studium źródłoznawcze, 
Kraków 1961.

SEMKOWICZ A., Krytyczny rozbiór „Dziejów polskich” Jana Długosza (do roku 
1384), Kraków 1887.

SZUJSKI J., Maćko Borkowic, wojewoda poznański i pierwsza konfederacja ry-
cerska r. 1352, [w:] idem, Opowiadania i roztrząsania, t. 3, Kraków 1888.

SZWEDA A., Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001.
WOJCIECHOWSKI Z., Państwo Polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Po-

znań 1945.



101

Jakub Parol

Działalność Mikołaja z Kutna na Mazowszu  
w początkach jego kariery politycznej

W latach 1454–1466 Królestwo Polskie uwikłane było w wojnę trzynasto-
letnią. W tym także czasie, a konkretnie w roku 1462, do Korony wcielono 
ziemie rawską i gostynińską. Mikołaj z Kutna brał udział w obu tych wyda-
rzeniach: w wojnie trzynastoletniej ‒ jako poddany książąt zachodniego Ma-
zowsza, a w trakcie przyłączenia ziemi gostynińskiej ‒ jako stronnik króla 
Kazimierza Jagiellończyka (choć początek jego kariery politycznej był zwią-
zany z Księstwem Mazowieckim). 

W swoim artykule skoncentruję się na latach 1430–1462, obejmujących 
czas od urodzenia Mikołaja do wystawienia przez króla dokumentu o wcie-
leniu ziemi gostynińskiej do Korony.

Najpierw chciałbym krótko przedstawić biografię bohatera niniejszego 
przyczynku. Data jego urodzin jest nieznana, jednak większość badaczy 
przyjmuje, że urodził się ok. 1430 r.1 Ryszard Rosin, w monografii Kutna, 
zdecydował się przesunąć datę urodzin Mikołaja przed tym rokiem2. Mi-
kołaj był synem Jana z Kutna h. Ogończyk i nieznanej z imienia matki. Jan 
był podkomorzym, stolnikiem, a następnie kasztelanem gostynińskim. 
Z kolei Mikołaj z Kutna, po wcieleniu ziemi gostynińskiej i rawskiej do 
Korony, sprawował kolejno urzędy wojewody rawskiego, wojewody łęczyc-
kiego i starosty generalnego wielkopolskiego. Należał do grona osób, któ-
re odprowadzały królewicza Władysława, syna Kazimierza Jagiellończyka, 
na tron czeski. W trakcie walki z Mikołajem Tungenem występował jako 
poseł królewski na stany pruskie, a podczas starć z Maciejem Korwinem 
w 1474 r., pod Wrocławiem, prowadził z nim rokowania w celu zawarcia ro-
zejmu. Towarzyszył także córkom Kazimierza Jagiellończyka w podróży do 
miejsc zawarcia ich ślubów. Zmarł w 1493 r.3 Mikołaj z Kutna miał pięcioro 

1  A. Gąsiorowski, Kucieński Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 16, red. E. Ro-
stowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 63.

2  R. Rosin, Kutno i okoliczne miejscowości do połowy XVI w., [w:] Kutno ‒ dzieje mia-
sta, red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1984, s. 29.

3 A. Gąsiorowski, Kucieński Mikołaj, s. 63–64.
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rodzeństwa: Andrzeja, Jakuba, Jadwigę, Barbarę i Elżbietę. Jednak synowie 
Jana pochodzili prawdopodobnie z jego pierwszego małżeństwa, córki nato-
miast z drugiego4.

Niestety, nie znamy dzieciństwa Mikołaja. Możemy jedynie stwierdzić, 
że jego ojciec, który był blisko związany z dworem książęcym, dość szybko 
umieścił tam także swojego syna. W roku 1448 występuje bowiem w doku-
mencie Włodzisława I płockiego5, datowanym na 31 października, w Busku. 
Włodzisław I transumował wówczas dokument swojego ojca Siemowita 
z 1411 r., zezwalający mieszkańcom Buska na pobieranie z położonych w po-
bliżu lasów drewna oraz siana. W dokumencie oprócz wspomnianego Mi-
kołaja wymienieni zostali także Świętosław Golasz z Łęga, Krzysztof z Kępy 
oraz Szymon Bylina z Leszczyn6. Według Kazimierza Pacuskiego, Mikołaj 
towarzyszył wtedy księciu w jego podróży do ziemi bełskiej7. 

Prawdopodobnie około roku 1453 nasz bohater ożenił się z Barbarą z Mi-
łonic, z ziemi łęczyckiej8. Należy stwierdzić, że istniały kontakty pomiędzy 
szlachtą ziemi łęczyckiej a Kucieńskimi. Ojciec Mikołaja otrzymał od swojej 
drugiej żony, Małgorzaty z Krzyżanowa i Szydłowa, trzecią część dóbr w Krzy-
żanowie, Szydłowie i Woli Szydłowskiej, znajdujących się w ziemi łęczyckiej9. 

W przypadku Mikołaja problem rodzi się przy okazji uzyskania pierw-
szego urzędu – z jednej strony występował on w roku 1455 r. jako podcza-
szy gostyniński, a od 1459 r. jako podstoli gostyniński. K. Pacuski uważał, 
że był to błąd popełniony przez osobę, która sporządziła dokument. Oko-
ło 1461 r. obejmuje starostwo gostynińskie i urząd tamtejszego stolnika10. 

4  T. Nowak, Kutno i Łąkoszyn do schyłku XVI wieku, [w:] Kutno poprzez wieki, red. 
J. Szymczak, Łódź–Kutno 2011, s. 137.

5  Włodzisław I (1406/10–1455) był najmłodszym synem Siemowita IV i Aleksandry 
Olgierdówny, a jego żoną była Anna, córka księcia Oleśnickiego Konrada V. Wło-
dzisław I władał ziemią płocką, wiską, zawkrzeńską, płońską i rawską – J. Grabow-
ski, Dynastia Piastów Mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, 
intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012, s. 331–332, 467. 

6  Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 8, red. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 
1975, s. 327–328, dok. 2018. 

7  K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV w. Studium 
z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym, Warszawa 2009, 
s. 165.

8 Ibidem.
9  T. Nowak, Własność ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, 

Łódź 2003, s. 230.
10 K. Pacuski, Możnowładztwo..., s. 165.
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Najprawdopodobniej przed rokiem 1455 r. nie piastował żadnego urzędu. 
Sugeruje to dokument książęcy z 1454 r. dotyczący zrzeczenia się przez sio-
strę Mikołaja, Jadwigę, swoich dóbr na rzecz Mikołaja właśnie i jego brata 
Andrzeja, którzy w tekście zostali wymienieni bez żadnego urzędu11.

W 1461 r., podczas wojny trzynastoletniej, Mikołaj dowodził posiłkami 
mazowieckimi, dostarczonymi przez książąt mazowieckich królowi polskie-
mu. Przy okazji objaśniania pełnionego przez Mikołaja urzędu hetmana na-
leży pokrótce nakreślić kontekst, który spowodował włączenie się Mazow-
sza w wojnę przeciwko zakonowi. W chwili wybuchu wojny trzynastoletniej 
na Mazowszu istniały dwa niezależne od siebie księstwa. Pierwsze z nich 
— płockie obejmowało ziemię płocką, rawską, gostynińską, zawkrzeńską 
i wiską. Drugie księstwo — warszawskie łączyło ziemię warszawską, czer-
ską, liwską, nurską, łomżyńską, ciechanowską, różańską, zakroczymską 
i wyszogrodzką. Prowadziły one niezależną od siebie politykę, często jednak 
współpracując ze sobą. W związku z pełnieniem urzędu w ziemi gostyniń-
skiej Mikołaj był poddanym Władysława I płockiego12. Aleksander Swie-
żawski w swojej pracy Mazowsze wobec wojny trzynastoletniej wskazywał na 
wspólną wrogość książąt mazowieckich wobec Kazimierza Jagiellończyka. 
Było to spowodowane wspólną rywalizacją Władysława I płockiego i Bole-
sława IV warszawskiego z Kazimierzem Jagiellończykiem o tron polski po 
śmierci Władysława Warneńczyka pod Warną. Książęta mazowieccy byli 
przekonani, że tron polski winien należeć wyłącznie do przedstawicieli dy-
nastii piastowskiej. Kazimierza Jagiellończyka uważali za uzurpatora. Dla-
tego, na co wskazuje A. Swieżawski, Piastowie mazowieccy chętnie wiązali 
się z wrogami królestwa polskiego. Książęta znajdowali oparcie w rzeszach 
szlachty zainteresowanej czerpaniem korzyści w handlu z zakonem krzy-
żackim. Państwo krzyżackie było najlepszym rynkiem zbytu na produkty 
mazowieckie13. Nie powinno nas więc dziwić, że w początkowej fazie kon-
fliktu książę płocki Władysław wysłał do Malborka zaciężnych na pomoc 
zakonowi. Działania Mazowsza spotkały się z głębokim protestem panów 
polskich. Z tego względu król zaczął naciskać na książąt mazowieckich, 
by ci wypowiedzieli wojnę zakonowi, co Władysław I uczynił ostatecznie 
w 1455 r., jednak dość szybko się z tego wycofał. Wpływ na to miały zapewne 

11 Metryka koronna, nr 337, k. 55 v.
12  W. Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie. W okresie przemian politycznych 

w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411–1466, Toruń 1999, s. 65.
13  A. Swieżawski, Mazowsze wobec wojny trzynastoletniej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1969, seria I, z. 60, s. 65–66.
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działania zaciężnych wojsk krzyżackich na obszarze pogranicznym14. Wła-
dysław zmarł w nocy z 11 na 12 grudnia 1455 r., w Niedźwiedzy, pod So-
chaczewem. Wiesław Sieradzan stwierdził, że Władysław I w sprawie kon-
fliktu na północy reprezentował zdecydowanie samodzielną i jednocześnie 
separatystyczną politykę. Pozostawił po sobie dwóch następców, Siemowita 
VI i Władysława II. Obaj książęta byli w chwili objęcia rządów małoletni, 
stąd też regencję nad nimi sprawowała oficjalnie ich matka, księżna Anna, 
córka Konrada V, księcia Oleśnickiego. Jednak faktyczną władzę na Ma-
zowszu Płockim sprawował biskup płocki Paweł Giżycki h. Gozdawa. Jego 
niechętna postawa wobec związku pruskiego zmieniła się w wyniku ataków 
krzyżackich wojsk zaciężnych na Mazowsze. W 1457 r. mamy do czynienia 
z kolejnym najazdem krzyżackim na ziemie mazowieckie.

Od 1457 r. rozpoczyna się okres prowadzenia rokowań z Mazowszem 
w sprawie wycofania z konfliktu. Ostatecznie zawarto pokój w 1459 r. Na jego 
mocy książęta uzyskali m.in. prawo do udzielenia pomocy królowi polskiemu, 
wynikające z zobowiązań lennych Mazowsza względem Korony Polskiej15. 
W związku z wypełnianiem obowiązków lennych, w obozie polskim pod 
Chojnicami, po koncentracji z wojskami królewskimi, znalazły się wojska Pia-
stów mazowieckich, pod dowództwem Mikołaja z Kutna (ks. Płockie) i Piotra 
Kłockiego (ks. Warszawskie). Niewątpliwie, na co wskazuje większość histo-
ryków, funkcja stałego hetmana nie występowała, a jedynie, jak pisze Marek 
Plewczyński, jednej osobie przekazywano na czas kampanii wojennej dowo-
dzenie odziałem zbrojnym lub całym wojskiem, natomiast po zakończeniu 
kampanii funkcja ta ustawała16. Trochę inną analizę zagadnienia przedstawia 
Zdzisław Spieralski w pracy Geneza i początki hetmaństwa w Polsce:

Instytucję hetmanów omawianego okresu można zdefiniować w następujący 
sposób: gdy wojna jest prowadzona przy pomocy rot zaciężnych na czele tych 
rot staje wyznaczony przez króla hetman (campiductor), który mając pod swy-
mi rozkazami dowódców rot (rotmistrzów) prowadzi samodzielne, bądź we 
współdziałaniu z innymi hetmanami, działania wojenne w określonym terenie 
[...]. Kompetencje hetmanów mają charakter ściśle operacyjny, niekiedy jednak 
połączone z uprawnieniami natury organizacyjnej, a zawsze z uprawnieniami 

14  W. Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie..., s. 69–73, A. Swieżawski, Ma-
zowsze..., s. 69.

15 W. Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie..., s. 75–77.
16  M. Plewczyński, Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza w wojnach lat 1390–1466, [w:] 

Z militarnych dziejów Warszawy, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1996, s. 31–48.
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natury dyscyplinarnej. Po wypełnieniu wyznaczonego zadania rola hetmana się 
kończy, przy czym nie zawsze się to zabiega w czasie z końcem samej wojny17.

Autor łączy urząd hetmana z wojskami zaciężnymi18. Chociaż Mazowszanie 
dostarczali wojsk zaciężnych obu walczącym stronom, to w tym konkretnym 
wypadku należy raczej wykluczyć pogląd, że Mikołaj nie dowodził wojska-
mi zaciężnymi. Przeczy temu dokument z 9 października 1461 r., znajdujący 
się w metryce koronnej, wydanej przez hetmana wojsk płockich, Mikołaja 
z Kutna. Rozprawa dotyczy sporu pomiędzy Piotrem z Łochowa a niejakim 
Mikołajem Szczygłem z Wiśniczy (pierwszy z nich obraził drugiego). Sprawę 
jednak odłożono na czas po odbyciu wyprawy19. Kontynuowano ją 28 paź-
dziernika 1461 r., w Gostyninie20. Według M. Plewczyńskiego, odroczenie 
decyzji z 9 października miało na celu przeniesienie sprawy z sądu wojsko-
wego do sądu książęcego21. Wobec tego możemy poważnie potraktować ko-
lejną teorię Z. Spieralskiego, który stwierdza, że niemieckie Hauptmann jest 
dosłownym tłumaczeniem łacińskiego capitaneus, czyli starosty. W „listach 
niemieckich” starostowie używali tytułu hauptmann. Między innymi Do-
biesław z Kurozwęk kasztelan rozpierski, w dokumencie z 12 grudnia 1475 r., 
tytułuje się „hetman generalis regis poloniae”22. Jednak pełna tytulatura Mi-
kołaja na dokumencie brzmi: „Nicolaus de Cuthno dapifer et capitanus Go-
stinensi et hetmanus illustrorum dominorum ducum plocensium”23. Wska-
zuje to raczej na oddzielny tytuł hetmana jako dowódcy pospolitego ruszenia 
mazowieckiego. Potwierdzenie stanowi dokument z 28 października 1461 r., 
w którym Mikołaj tytułowany jest jako campiductor24.

Kres karierze Mikołaja przy książętach mazowieckich przynosi śmierć 
dwóch Piastów, najpierw w dzień nowego roku 1462 r. Siemowita VI, a 26 
lub 27 lutego Władysława II25. Do spadku po zmarłych Piastach zgłosili się 

17  Z. Spieralski, Geneza i początki hetmaństwa w Polsce, „Studia i Materiały do Histo-
rii Wojskowości” 1960, t. 5, s. 311.

18 Ibidem.
19  Metryka koronna, nr 337, k. 53 v; A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 

1370–1526, Wrocław 1962, s. 82–83.
20 Metryka koronna, nr 337, k. 53 v.
21 M. Plewczyński, Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza..., s. 44.
22 Z. Spieralski, Geneza..., s. 337.
23 Metryka koronna, nr 337, 53 v.
24 Ibidem.
25  A. Swieżawski, Wcielenie ziemi rawskiej, gostynińskiej i bełskiej do korony (1462), 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 
1962, seria I, z. 27, s. 36. 
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liczni pretendenci26. Faktyczną władzę w ziemi rawskiej i gostynińskiej spra-
wowali starostowie tamtejszych zamków, Mikołaj z Kutna w Gostyninie 
i Jan Grot z Nowego Miasta w Rawie. Reprezentowali oni niewątpliwie in-
teresy szlachty lokalnej, która zdecydowała się opowiedzieć po stronie króla 
polskiego. Kazimierz Jagiellończyk od dłuższego czasu nosił się z zamiarem 
opanowania księstw mazowieckich, jednak brakowało mu sił zbrojnych, 
gdyż większość wojsk zaangażowana była w trwającej nadal wojnie trzyna-
stoletniej. Wobec tego w opanowaniu księstw mazowieckich król mógł li-
czyć tylko i wyłącznie na przychylność tamtejszej szlachty27. Kazimierz Ja-
giellończyk uważał, że po śmierci książąt, którzy byli jego lennikami, ich 
ziemie powinny przypaść Polsce28. Ze wszystkich pretendentów najszybciej 
zareagowała księżna Katarzyna, która w chwili śmierci księcia Władysława 
znajdowała się, według A. Swieżawskiego, w Płocku lub w Płońsku. Jako 
pierwsza objęła władzę na ziemiach położonych na prawym brzegu Wisły. 
Ciekawostkę może stanowić fakt, że Jan z Kutna, ojciec Mikołaja, opowie-
dział się całkowicie po stronie księżnej Katarzyny29. Księżna płocka podjęła 
próbę opanowania zamku rawskiego, ale wobec oporu Jana Grota i prote-
stów królewskich odstąpiła od tego przedsięwzięcia30. O przyłączeniu ziemi 
rawskiej i gostynińskiej do Korony pisał Jan Długosz:

Król Kazimierz wyjechawszy w sobotę, w dzień świętej Barbary z Piotrko-
wa, udał się w asyście arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana i biskupa włocław-
skiego Jana oraz wielu rycerzy do grodów Rawa i Gostynina, które dla niego 
były trzymane. A przybywszy w dzień świętego Mikołaja do Rawy31 przy-
jął przekazany mu w posiadanie przez cześnika Grota gród Rawę, a potem 

26  Piastowie wschodniomazowieccy – Konrad III, Kazimierz II, Bolesław V i Janusz II 
– byli niepełnoletni, a w obronie ich praw do tronu wystąpiła ich matka, ks. Barba-
ra. Prócz nich Wacław I bytomski i Przemysł II, książę cieszyński i głogowski, jako 
synowie Ofki, córki Siemowita, Katarzyna, córka Siemowita V, wdowa po Michale 
Zygmuntowiczu oraz Małgorzata, też córka Siemowita V, księżna oleśnicka. A. Swie- 
żawski, Spór o sukcesję mazowiecką 1462–1468, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Łódzkiego. Nauki Humanistyczne” 1970, seria I, z. 72, s. 19–34.

27 A. Swieżawski, Wcielenie ziemi rawskiej..., s. 38, 41.
28 Ibidem, s. 38
29  A. Swieżawski, Rawskie księstwo Piastów Mazowieckich 1313–1462. Dzieje politycz-

ne, Łódź 1975, s. 162–163.
30  H. Samsonowicz, Dzieje polityczne (połowa XIV-początek XVI w.), [w:] Dzieje Ma-

zowsza do 1526 r., red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994, s. 227.
31 6 grudnia 1462 r.
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kiedy posuwał się do Gostynina, przekazany mu w posiadanie przez Mi-
kołaja Kuczeńskiego Gostynin32. Przyjął też od rycerzy jednego i drugiego 
okręgu przysięgę wierności. Wynagrodziwszy zaś wierność cześnika Grota 
i Mikołaja Kuczeńskiego wieczystym nadaniem pewnych wsi, także te zam-
ki, które mu przekazali, daje im dożywotnio w dzierżawę33. 

W dokumencie królewskim z 17 grudnia 1462 r., wystawionym w Go-
styninie, dotyczącym inkorporacji ziemi gostynińskiej do Korony Mikołaj 
z Kutna występuje z tytułami „dapifero et capitaneo gostynensi”34. Nale-
ży wspomnieć, że na dokumencie Kazimierza Jagiellończyka z 20 grudnia 
1462 r., wydanym w Gostyninie, mocą którego król polski inkorporował 
miasto Gostynin do królestwa, występuje ojciec Mikołaja Jan z Kutna, do-
tychczasowy stronnik księżnej Katarzyny płockiej35. 

Niewątpliwie problem wcielenia ziemi gostynińskiej do korony będzie się 
ciągnął jeszcze do 1468 r. Książęta mazowieccy do swojego wymarcia będą 
się tytułować panami Rawy i Gostynina, także w większości dokumentów 
z lat 1465–1468. Mikołaj z Kutna występował jako bezpośredni świadek ko-
lejnych dokumentów. Należy zwrócić uwagę, że od 1467 r. funkcjonuje jako 
wojewoda łęczycki. Niniejszy artykuł należy potraktować jako przyczynek 
do szerokiej działalności politycznej Mikołaja z Kutna. 
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Mikołaj Wojciechowski

Charakter działalności gospodarczej Żydów 
w średniowiecznej Polsce
W badaniach poświęconych historii Żydów w średniowiecznej Polsce za-
gadnienia gospodarcze zajmują bardzo ważne miejsce, gdyż są one istotnym 
czynnikiem pozwalającym zrozumieć położenie i procesy osadnicze ludności 
żydowskiej. Na samym początku należy zaznaczyć, że charakter działalności 
gospodarczej Żydów nie był jednorodny, lecz ulegał zmianom. Złożyło się na 
to wiele czynników. W głównej mierze powinniśmy mieć na względzie ist-
niejącą ówcześnie koniunkturę społeczno-polityczną, stosunek władzy wobec 
społeczności żydowskiej oraz intensyfikację procesów lokacyjnych wyznaw-
ców religii mojżeszowej. Musimy pamiętać, że osadnictwo Żydów było moc-
no związane z kształtowaniem się działalności gospodarczej. Ze względu na 
rozciągłość czasową epoki średniowiecza, w swojej pracy pragnę skupić się na 
wiekach XII i XIII, przedstawiając najważniejsze ówcześnie aspekty aktywno-
ści gospodarczej Żydów. Następne wieki przynoszą znaczącą zmianę charak-
teru ich działalności ekonomicznej, jednak uważam za konieczne nawiązanie 
w swoich rozważaniach do czasów wcześniejszych, zarysowując kontekst spe-
cyficznego rozwoju aktywności ekonomicznej ludności żydowskiej.

Kwestia działalności gospodarczej Żydów była tematem wielu opraco-
wań. Zagadnienie to często stanowiło część składową większych prac po-
święconych sprawom ekonomicznym, ale doczekało się także odrębnych 
studiów badawczych. W pierwszej kolejności warto wymienić pracę Roma-
na Grodeckiego, która przedstawia historię Polski w okresie średniowiecza, 
a kwestia żydowska stanowi ważny element całego dzieła1. Historyk bada-
jący sytuację i działalność Żydów ma do dyspozycji całościowe opracowa-
nia Ignacego Schipera2, Solomona Katza3, Maurycego Horna4 oraz książkę 

1 R. Grodecki, Polska piastowska, Warszawa 1969. 
2  I. Schiper, Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowie-

cza, Lwów 1911; idem, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937.
3  Vide S. Katz, The Economic Life of the Jews, [w:] Jews in the Visigothic and Frankish 

Kingdoms of Spain and Gaul, Cambridge 1937. 
4  M. Horn, Działalność gospodarcza Żydów polskich w średniowieczu na tle rozwoju 

osadnictwa, „Żydowski Instytut Historyczny” 1983, nr 2–3.
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Hanny Zaremskiej5, przy czym ta ostatnia publikacja stanowi syntezę wielu 
zagadnień dotyczących sytuacji Żydów w średniowiecznej Polsce. Gdy ba-
damy zagadnienia związane z dziejami ludności żydowskiej na ziemiach 
polskich, nie tylko ukierunkowane na tematy stricte gospodarcze, lecz także 
te odnoszące się do położenia Żydów, należy mieć na uwadze nikłą podsta-
wę źródłową, jaką dysponujemy. Jeśli chodzi o elementy egzystencji Żydów 
z okresu początków państwa polskiego, od czasów Mieszka I, informacje na 
ten temat, i to w postaci szczątkowej, pochodzą ze źródeł obcych. Były to 
po prostu opisy geograficzno-podróżnicze, kroniki i roczniki. Dopiero od 
XII w. możemy zauważyć na większą skalę pierwsze udokumentowane ślady 
obecności społeczności żydowskiej na ziemiach polskich. Ten rodzaj źródeł 
dotyczy przede wszystkim aktów normalizujących położenie Żydów, czy 
to za pośrednictwem przywilejów wydawanych przez książąt, czy różnego 
rodzaju zakazów. Każdy z wymienionych dokumentów ma ogromną war-
tość poznawczą dla przybliżenia sytuacji gospodarczej Żydów na przestrzeni 
wieków średnich.

Już w początkowym okresie średniowiecza Żydzi na szeroką skalę zaj-
mowali się handlem niewolnikami. Wprawdzie pierwsze wzmianki na ten 
temat nie dotyczą bezpośrednio terenów Polski, ale stanowią istotną po-
szlakę w zrozumieniu i prześledzeniu kształtujących się szlaków kupiec-
kich. Najwcześniejszą informację o kupcach żydowskich, którzy podróżo-
wali po krajach słowiańskich przedstawił w swojej relacji arabski kronikarz 
Ibn Kordadbe z lat 854–8746. W źródłach kupcy ci nazywani są Radani-
tami lub Rodanitami od okolic nadrodańskich, z których pochodzili7. Ra-
danici od VII w. do połowy X stulecia byli prawie wyłącznymi pośredni-
kiami handlowymi pomiędzy zachodnią Europą a wschodem azjatyckim8. 
W późniejszym czasie zostali oni wyparci z handlu przez rozwijające się 
we Włoszech miasta kupieckie i jedyną możliwością kontynuowania przez 
nich działalności stały się prowadzone na lądzie transakcje kupieckie wła-
śnie przez tereny Słowiańszczyzny. Oczywiście, wymieniona aktywność 
nie była domeną wyłącznie żydowską, ale kupcy żydowskiego pochodze-
nia są uchwytni w źródłach wczesnośredniowiecznych. Wzmiankują o nich 

5  H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na 
Węgrzech, Poznań 2005.

6 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego..., s. 2.
7 M. Horn, Działalność gospodarcza Żydów..., s. 73.
8 I. Schiper, Studia nad stosunkami gospodarczymi..., s. 20.
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również kroniki Kosmasa9, Thietmara10 oraz żywot św. Wojciecha autorstwa 
Brunona z Kwerfurtu11. Jeśli chodzi o tereny polskie, pierwsza wzmianka na 
ten temat pochodzi ze świadectwa Abrahama syna Jakuba, lepiej znanego 
jako Ibrahima Ibn-Jakuba w dziele Al-Bekriego datowanym na 965/966 r.12 
Będąc na dworze w Pradze, dobrze znał ówcześnie panującą sytuację eko-
nomiczną w Europie środkowowschodniej, czy to na podstawie własnych 
spostrzeżeń, czy z opowiadań innych kupców żydowskich. Wysłannik 
kalifatu kordobańskiego w swojej relacji wspominał o gromadach kupiec-
kich, przemierzających trzy główne szlaki handlowe. W swojej opowieści 
Ibrahim usytuował również Kraków, który był ważną osadą handlową. To 
właśnie z tego miasta wędrowali kupcy z Rusi do Pragi i z Czech na Węgry, 
a także do Bizancjum. Ruch handlowy w Pradze musiał być prowadzony 
na dużą skalę, skoro niemożność powstrzymania tej działalności stała się 
przyczyną opuszczenia Czech przez św. Wojciecha. Kraków stanowił więc 
ważną bazę handlową, pewien łącznik między Wschodem a Zachodem. Nie 
mamy żadnych informacji, czy istniał tutaj rynek zbytu niewolników. Moim 
zdaniem jest to mało prawdopodobne, ponieważ to właśnie do Pragi w celu 
zakupu niewolników przybywały karawany kupieckie, gdyż stanowiła ona 
główną stację handlową zachodniej Słowiańszczyzny. Gdyby w Krakowie 
prowadzono handel niewolnikami, wtedy kupcy ze wschodu nie musieliby 
wędrować specjalnie do państwa czeskiego. Jednak na podstawie wymie-
nionych źródeł, czy to kroniki Kosmasa, czy Thietmara, widzimy, że istniał 
pewien przedział czasowy, w którym Żydzi cały czas prężnie zajmowali się 
handlem niewolnikami13. 

Inną interesującą wzmianką jest sto lat późniejsza relacja Anonima zwane-
go Gallem. Kronikarz wymienia osobę Judyty, żony księcia Hermana, która 

9  Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, ks. II, 
rozdz. 45, s. 299.

10 Kronika Thietmara, tłum. M. Z. Jedlicki, Kraków 2002, ks. VI, s. 147. 
11  Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot drugi napisany przez Brunona z Kwer-

furu, red. J. Karwasińska, Warszawa 1962, rozdz. 12, s. 13–15.
12  Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Be-

kriego, red. T. Kowalski, [w:] Pomniki dziejowe Polski, seria II, t. 1, Kraków 1946.
13  Biskup Thietmar w swojej kronice pod rokiem 1009 zaświadcza, że król Henryk II 

był niezadowolony z postawy margrabiego Guncelina, który sprzedawał niewolni-
ków Żydom. Podobnie Kosmas podaje, że w 1091 r. kupcy żydowscy, posiadający 
liczne bogactwa, aktywnie prowadzili handel niewolnikami. Na podstawie tych 
wzmianek widzimy, że w przeciągu niespełna stu lat w Europie Środkowo-Zachod-
niej rozwijał się taki rodzaj aktywności gospodarczej ludności żydowskiej. 
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wykupywała chrześcijańskich niewolników z rąk żydowskich kupców14. Judy-
ta zmarła w 1085 r., więc widzimy, że pod koniec XI w. Żydzi cały czas prowa-
dzili swoją działalność. Na podstawie tego fragmentu, możemy także wywnio-
skować, że sprzedaż niewolników przez Żydów nie była jednorazowym aktem. 
Zgodnie z kroniką Galla, Judyta nie wykupiła tylko jednego chrześcijanina, 
ale większą ich liczbę. Co więcej, rodzi się następujące pytanie – czy w Pol-
sce w tym czasie istniały żydowskie skupiska, które prowadziły wspomnianą 
działalność, czy były to tylko karawany przemierzające terytorium państwa 
polskiego? Zdaniem Romana Grodeckiego, żydowskich kupców można stop-
niowo uważać za miejscowy element, lecz nie ma co do tego stuprocento-
wej pewności. Jak słusznie zauważył ten uczony, w czasach księżnej Judyty, 
wszechwładny palatyn Sieciech sprzedawał swoich przeciwników w niewolę15. 
Być może istniały wówczas w Polsce osady kupieckie specjalizujące się w han-
dlu niewolnikami, których nabywcami byli właśnie kupcy żydowscy. 

Ostatnia wzmianka dotycząca omawianej profesji odnosi się do Przemy-
śla, w którym zgodnie z responsem Jehudy ben Meira ha-Kohena od począt-
ku XI w. istniała osada żydowska16. W dziele Sefer ha-dinim przytoczona jest 
historia dwóch żydowskich braci porwanych podczas najazdu wojsk i następ-
nie sprzedanych w niewolę. Jednak w responsie pojawia się także informa-
cja o pewnym chłopcu, z pewnością nie-żydowskim, który został sprzedany 
Żydowi jewiańskiemu. Widzimy więc po pierwsze, że gmina żydowska mu-
siała się prężnie rozwijać, skoro mowa o żydowskich dzieciach. Wymieniony 
jest również starszy Żyd, który zaopiekował się młodszą sierotą. Po drugie, 
dostrzegalny jest przez cały czas dobrze prosperujący handel niewolnikami 
prowadzony przez Przemyśl. Tym razem jednak pojawiają się Żydzi wzięci 
w niewolę. Automatycznie nasuwa się pytanie – jak to możliwe, skoro wielu 
badaczy zwracało uwagę, że ludność żydowska nabywając niewolników mu-
siała być jednocześnie wolna? Chciałbym zaprezentować własne stanowisko 
w tej kwestii. Na podstawie tych fragmentarycznych informacji można za-
uważyć, że dwaj bracia nie byli przeznaczeni na sprzedaż niewolniczą, ale 
po prostu zostali pojmani podczas ataku nieprzyjaciół. Wprawdzie zostali 
uprowadzeni z miasta, wkrótce jednak napastnicy ich pozostawili. Doszło 
więc do zbrojnego najazdu wroga, czego konsekwencją było pojmanie Ży-
dów. Z redakcji Sefer ha-dinim wynika również, że osobą zabraną w niewolę 

14  Anonima tzw. Galla Kronika, czyli Dzieje książąt i władców polskich, red. K. Male-
czyński, Kraków 1952, ks. II, rozdz. 1, s. 66.

15 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 607.
16  T. Lewicki, Źródła hebrajskie i arabskie do dziejów Przemyśla, Przemyśl 1932, s. 54–56. 
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był stary Żyd, który potem zaopiekował się sierotą. Jeśli chodzi natomiast 
o drugi przypadek, chłopiec sam zaświadczył, że został porwany w Przemy-
ślu, a następnie wysłany do Pragi, gdzie stał się własnością wspomnianego 
bizantyńskiego Żyda. Tutaj nie widzimy żadnego łupieżczego ataku. Można 
więc postawić następujący wniosek: Żydzi zostali pojmani w niewolę jako 
jeńcy wojenni w charakterystyczny dla tamtych czasów sposób, a mianowi-
cie ze związanymi rękoma. Natomiast dziecko zostało schwytane w celach 
sprzedaży niewolniczej i wysłane do Pragi. 

Nie można się zgodzić z twierdzeniem Schipera, ażeby wraz z początkiem 
XIII w. ostatecznie zanikł handel niewolnikami17. Widoczny jest on w XII, 
a także w XIII w. Dla XII stulecia informacje na ten temat pochodzą z taryfy 
celnej dla Pomiechowa18, natomiast dla roku 1226 poświadczone są przez ta-
ryfę komory dla Oleśna i Siewierza19. W obydwu przypadkach wymienieni 
są niewolnicy jako artykuł handlowy. Co więcej, na podstawie zeznań na-
ocznych świadków kupcy żydowscy przekraczający komory uiszczali opłatę 
celną na równi z chrześcijanami, a oprócz wozów ze śledziami i solą prze-
wozili również niewolników. Z biegiem czasu, od schyłku XIII w., znikają 
wiadomości o żydowskich handlarzach niewolnikami na ziemiach polskich.

Na samym początku swojej pracy wspomniałem, że działalność gospo-
darcza Żydów na ziemiach polskich nie miała charakteru stałego. Wraz 
z początkiem XIII w. widzimy zmianę w dotychczasowej strukturze ekono-
micznej społeczności żydowskiej. Handel żydowski przybrał inny kierunek, 
zmieniły się uczęszczane przez kupców żydowskich szlaki handlowe20. Prze-
miany w stosunkach handlowych wiążą się z rozwojem miast w środkowo-
-zachodniej Europie. Magistraty miejskie już od końca XII w. stawały się 
coraz bardziej niezależne, a kupca obcego uważały za konkurencję. Jednak 
początkowa słabość mieszczan cały czas umożliwiała egzystencję żydow-
skiego handlu na ziemiach polskich. Z przytoczonej taryfy celnej z Siewierza 
wynika, że Żydzi przed rokiem 1226 prowadzili handel dalekosiężny, ale tak-
że detaliczny. W świetle tego dokumentu, jak było to wspomniane wcześniej, 
społeczność żydowska i chrześcijańska płaciła taką samą wysokość opłaty, 
natomiast miejscowi kupcy chrześcijańscy oraz żydowscy, wcale nie musieli 
wnosić opłaty za przejazd od cła pieszego i konnego21. Widzimy więc, że na 

17 I. Schiper, Studya nad stosunkami gospodarczymi..., s. 27.
18 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 609.
19 Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 3, nr 309, s. 114–116.
20 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego..., s. 10.
21 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 622–623.
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terenie Śląska Żydzi prowadzili handel lokalny, skoro mowa w dokumencie 
o miejscowych kupcach żydowskich, poruszających się pieszo. Druga przy-
toczona przeze mnie wzmianka dotyczy pierwszego wydanego przez księ-
cia wielkopolskiego, Bolesława Pobożnego, spisu praw dla Żydów w 1264 r.22 
Ostatni paragraf statutu kaliskiego odnosi się właśnie bezpośrednio do han-
dlu detalicznego i zgodnie z jego treścią Żydzi mogli swobodnie sprzedawać 
i kupować różne produkty. Na podstawie tego aktu możemy stwierdzić, że 
również w Wielkopolsce musiały istnieć w tym czasie większe skupiska lud-
ności żydowskiej, trudniącej się handlem lokalnym. Przywilej gwaranto-
wał Żydom bezpieczny handel i prawo prowadzenia operacji kredytowych. 
O tym, że żydowska działalność handlowa była dla chrześcijan korzystna 
świadczy fakt, że już w 1267 r., czyli raptem trzy lata po ukształtowaniu się 
prawodawstwa wobec starozakonnych, na synodzie we Wrocławiu legat pa-
pieski, biskup Gwidon, wydał uchwałę zakazującą kupowania chrześcijanom 
rzekomo zatrutego mięsa i innych produktów od żydowskich kupców. Jest 
to bardzo ciekawa informacja, która sugeruje, że Żydzi musieli sprzedawać 
mięso na dużą skalę, skoro ten artykuł spożywczy został wymieniony w ak-
tach. Oprócz handlu lokalnego, kupcy żydowscy prowadzili cały czas handel 
dalekosiężny. Dostrzec to można w sposobie płatności kaliskich Żydów na 
miejsce pod ich cmentarz23. W dokumencie czytamy, że ludność żydowska 
uiszczała stałą opłatę 9 talentów pieprzu i 2 szafranu, dzięki prowadzonemu 
przez nich handlowi wschodniemu24. Początek XIV w. to moment diame-
tralnej zmiany charakteru działalności ekonomicznej Żydów. Wtedy to bo-
wiem kupiectwo chrześcijańskie w sojuszu z cechami wywalczyło pierwsze 
ograniczenia w działalności handlowej Żydów. Społeczność żydowska zosta-
ła ostatecznie wyparta z handlu detalicznego na rzecz patrycjatu miejskiego 
i mogła tylko prowadzić handel zagraniczny25. I rzeczywiście, kontakty mię-
dzynarodowe są w czternastowiecznych źródłach jak najbardziej widoczne. 
Warto tutaj wymienić choćby wydany w 1327 r. przywilej dla Sącza, który 
zwalniał Żydów, przywożących towary na jarmark z Węgier, od płacenia 
cła26, czy dokument zakazujący wszelkiego handlu żydowskiego na terenach 
należących do zakonu krzyżackiego, wystawiony w 1309 r. przez wielkiego 

22 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, nr 605, s. 563–566.
23  Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI–XVIII wiek, red. P. Fijałkow-

ski, Warszawa 1993, s. 42.
24 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego..., s. 13.
25 M. Horn, Działalność gospodarcza Żydów..., s. 78–79.
26 I. Schiper, Studia nad stosunkami gospodarczymi..., s. 67–68.
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mistrza Seyfridta von Feuchtwangena27. Pierwszy akt nie budzi kontrower-
sji, ponieważ uwidacznia stosunki handlowe ze Wschodem. Drugi natomiast 
stanowi ciekawe świadectwo egzystencji kupców pochodzenia żydowskiego 
na terenach krzyżackich, skoro wielki mistrz nagle zdecydował się na prze-
rwanie ich działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. W 1442 r., w Toruniu i Nieszawie, doszło do 
rozmów dyplomatycznych między stroną polską a krzyżacką. Dyplomacja 
polska zażądała wówczas, aby Żydzi mieszkający na ziemiach państwa pol-
skiego mogli swobodnie prowadzić handel na terenach zakonu krzyżackie-
go28. Widać więc, że handel żydowski w Prusach Wschodnich musiał być 
bardzo intensywny, a przede wszystkim intratny, skoro sami Polacy ubiegali 
się o zatwierdzenie tego postulatu. 

Do tej pory przedstawiłem zajęcia, które w głównej mierze związane były 
z ciągłym przemieszczaniem się żydowskich kupców. Kolejna działalność 
gospodarcza Żydów związana była już tym razem ze stałym osadnictwem 
i specyfiką procesów lokacyjnych na ziemiach polskich. Chodzi mi tutaj 
o pracę na roli. W badaniach poświęconych kierunkom przybycia ludności 
wyznania mojżeszowego na ziemie polskie przyjęło się twierdzenie, że wę-
drujący z zachodu żydowscy kupcy byli elementem ulotnym i tworzyli pierw-
szą fazę osadniczą. Druga była skoncentrowana wokół przybyszów chazar-
skich, trudniących się rolnictwem. Jednocześnie uważano, że profesja, którą 
się trudnili, związana z ziemią, automatycznie wiązała ich ze stałym osad-
nictwem. Co ciekawe, wszystkie istniejące źródła dotyczą terenów Śląska. 
Najpierw warto wymienić akt z końca XII w., mówiący o wsi Tyniec, która 
została nabyta przez wojewodę Piotra Własta od samych Żydów29. Podob-
na sytuacja widoczna jest w dokumentach trzebnickich30. Wspomniana jest 
w nich wieś Sokolniki, którą posiadali dwaj Żydzi, Józef i Chaskiel. Bardzo 
interesującą koncepcję na ten temat wysunął Roman Grodecki31. Jego zda-
niem, w pierwszej kolejności wieś stanowiła osobisty rezerwat dla książę-
cych sokolników, następnie nabyli ją wspomniani Żydzi, a w ostateczności 
w 1203 r. stała się ona własnością Henryka Brodatego. Nie wiadomo, kiedy 
dokładnie Józef i Chaskiel kupili wieś od Wratysława oraz jak długo była ona 

27 I. Schiper, Dzieje handlu żydowskiego..., s. 13.
28  M. Broda, Żydowscy lekarze w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w późnym 

średniowieczu, „Kwartalnik Historii Żydów” 2011, t. 240, nr 4, s. 435.
29 Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 1, nr 68, s. 158. 
30 Ibidem, nr 103, 107, s. 249. 
31 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 610–611.
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w ich posiadaniu. Źródła milczą w tej sprawie. W 1297 r. klasztor cysterski 
w Henrykowie na Śląsku kupił u Żyda Merklina z Ziębic wieś Czesławice32. 
Na podstawie tych trzech podanych przykładów możemy wywnioskować, że 
przedstawiciele społeczności żydowskiej przez pewien okres byli właściciela-
mi wspomnianych dóbr, a posiadając wieś musieli zajmować się uprawą rolni-
czą w celu zapewnienia sobie utrzymania i bytu. Co więcej, Żydzi występują 
w tych dokumentach jako ludność wolna. Tylko ludzie o takim statusie spo-
łecznym mogli mieć niewolników, rozporządzać ziemią na własność, a tak-
że nabywać i sprzedawać dobra osobom stojącym na tym samym szczeblu 
w hierarchii społecznej. Widać również, że Żydzi byli postrzegani jako równi 
partnerzy w transakcjach handlowych, skoro nabywcami terenów z ich rąk 
byli wysoko postawiony rangą szlachcic i klasztor cysterski, reprezentujący 
duchowieństwo. Natomiast jeśli chodzi o Sokolniki, to nie sądzę, aby książę 
Henryk Brodaty bezpośrednio wykupił wieś od Żydów. Z pewnością infor-
macja na ten temat byłaby dostrzegalna w aktach. Kończąc już omawianie 
działalności rolniczej ludności żydowskiej, warto przytoczyć jeszcze jedno 
ciekawe źródło, które ostatecznie potwierdzi wysoką pozycję, jaką w stosun-
kach ekonomicznych od XIII w. zajmowała społeczność żydowska. W świetle 
dokumentu z 1226 r., dotyczącym wyroku sądu polubownego między Hen-
rykiem Brodatym a biskupem wrocławskim Wawrzyńcem w sprawie dzie-
sięciny kościelnej w kasztelani bytomskiej ustalono, że chłopi książęcy będą 
płacić dziesięcinę w postaci miodu, natomiast Żydzi i wolni ludzie ‒ dostar-
czać kościołowi pełną opłatę snopową33. Trudno wywnioskować, dlaczego 
Kościół katolicki zobowiązał wyznawców innej religii do uiszczania należno-
ści. Według R. Grodeckiego, w pierwszej kolejności kasztelania znajdowała 
się w rękach chrześcijan, a następnie Żydów. Mimo to biskup wrocławski nie 
chciał utracić dochodów z tych ziem. W każdym razie ponownie widzimy, że 
społeczność żydowska była uznawana za równą ludności wolnej. 

Działalność handlowa Żydów łączyła się nierozerwalnie z operacjami 
kredytowymi34. Pierwsze wzmianki na ten temat w większej skali pojawiają 
się na zachodzie Europy już w XI w. W Polsce rozwój kredytu żydowskiego 
przypadł dość późno, ponieważ pierwsze informacje o lichwiarskiej profe-
sji zawiera dopiero statut kaliski. Pożyczanie pieniędzy na procent było za-
bronione chrześcijanom przepisami kościelnymi35. Prawodawstwo wobec 

32 Ibidem, s. 627–628.
33 Ibidem, s. 612.
34 M. Horn, Działalność gospodarcza Żydów..., s. 79.
35 R. Grodecki, Polska piastowska..., s. 648–649. 
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Żydów ‒ w świetle przywileju Bolesława Pobożnego ‒ zostało wydane, jak już 
zasygnalizowałem wcześniej, w celu ustalenia ostatecznych warunków pro-
wadzenia charakterystycznej dla ludności żydowskiej działalności gospodar-
czej: handlu i lichwy. To właśnie z działalnością kredytową powiązany został 
stereotypowy obraz Żyda-lichwiarza, oczywiście o zabarwieniu pejoratyw-
nym. Jednak to ówczesne warunki społeczno-gospodarcze spowodowały, że 
jedynym możliwym zajęciem stało się pożyczanie na procent. Żydzi w jakiś 
sposób musieli egzystować, a jedynym wyjściem była zabroniona przez Ko-
ściół katolicki lichwa. W istniejącym systemie feudalnym, w którym posia-
danie ziemi związane było ze służbą wojskową i stosunkami senioralno-wa-
salnymi, Izraelici stopniowo byli odsuwani od działalności produkcyjnej36. 
Wczytując się w treść statutu kaliskiego, wzorowanego na wcześniejszych 
dyplomach – austriackim (1244), węgierskim (1251 i 1256) i czeskim (1254 
i 1255) – widzimy, że operacje kredytowe zajmowały ważne miejsce, skoro 
odnosi się do nich aż 13 artykułów, a tylko 2 paragrafy dotyczą handlu. Co 
ciekawe, w przywileju księcia wielkopolskiego nie jest określona wysokość 
lichwy, jak ma to miejsce w akcie Fryderyka Bitnego z 1244 r. Żydzi bardzo 
często, za przykładem zachodniego prawodawstwa, są w źródłach określa-
ni jako servi camerae – słudzy skarbu. Samo to określenie było terminem 
technicznym dla określenia prawnego położenia warstwy żydowskiej37. Być 
może w statucie celowo nie ustalono procentu kredytu, ponieważ w pewien 
sposób stanowiło to cenne źródło dochodów dla samego księcia. W Polsce 
władcy mocno interesowali się czynszami i kredytami żydowskimi. Dlatego 
więc, podczas ustalania norm prawnych dotyczących lichwy, ogromną wagę 
przykładano do zabezpieczenia pożyczek żydowskich38. U Żydów pożyczali 
wszyscy, zarówno władcy, dostojnicy świeccy i duchowni, właściciele ziem-
scy, mieszczanie, a czasem nawet chłopi39. Sama sytuacja społeczna była bar-
dzo korzystna dla rozwoju lichwiarskiej działalności Żydów, ponieważ już 
od XIII w. widzimy zarysowujące się coraz mocniej konflikty między miesz-
czaństwem a szlachtą, mające podłoże ekonomiczne. Magistraty odsuwały 
społeczność żydowską od wszelkich prób handlu detalicznego i operacji kre-
dytowych, natomiast szlachta wolała pożyczać właśnie od Izraelitów. Warto 
zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię, która ukazuje specyfikę położenia 
Żydów na ziemiach polskich. O ile ich współwyznawcy na Zachodzie zostali 

36 H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej..., s. 60.
37 I. Schiper, Stydya nad stosunkami gospodarczymi..., s. 41. 
38 Ibidem, s. 72–73.
39 H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej..., s. 62–63.
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odcięci od jakichkolwiek zajęć gospodarczych i byli zmuszeni do zajęcia się 
wyłącznie lichwą, o tyle w Polsce, do końca wieków średnich, obok udzie-
lania kredytu mogli parać się również innymi zajęciami. Jednak z biegiem 
czasu nasilał się ciągły opór szlachty i duchowieństwa przeciwko operacjom 
kredytowym, doprowadzając często do wystąpień antyżydowskich i pogar-
dy dla prowadzonej przez Izraelitów działalności. Pożyczając coraz częściej 
i więcej, szlachta zadłużała się u Żydów. W lichwie dostrzegała zatem wszel-
kie zło, próbę ograbienia chrześcijan z majątków. Również i Kościół kato-
licki pożyczał u Żydów wysokie sumy, które ciągle się powiększały. Dlatego 
duchowieństwo rozpoczęło akcję skierowaną przeciwko żydowskiej lichwie, 
uważając ją za haniebną i nieczystą. Tworzono nowe ustawy państwowe 
i kościelne, które miały zminimalizować kredytową działalność staroza-
konnych. Pierwsze ograniczenia wysokości lichwy na ziemiach polskich wi-
doczne są w statucie małopolskim Kazimierza Wielkiego z 1347 r. W świetle 
tego dokumentu, Żydom nie wolno było pobierać większej lichwy niż ½ gro-
sza od grzywny na tydzień40. Jednak działalność kredytowa była cały czas 
prowadzona, czego doskonałym przykładem jest rozwijająca się od połowy 
XIV w. działalność żydowskich bankierów: Lewki, syna Jordana (będącego 
osobistym bankierem Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Jadwi-
gi i Władysława Jagiełły) oraz innych krakowskich Żydów, Josmana i Smer-
lina41. Oprócz nich, w samym Krakowie swoją działalność pożyczkową spra-
wowali również pomniejsi lichwiarze. Bankierstwo żydowskie, w mniejszym 
stopniu, rozwijało się także w Wielkopolsce, w Poznaniu i Kaliszu, oraz na 
Mazowszu42. Widzimy więc, że mimo pewnych ograniczeń, Żydzi cały czas 
zajmowali się lichwą, tworząc bankierskie rodziny, będące na usługach przy-
szłych władców Polski. 

W niniejszej pracy przedłożyłem czytelnikowi pewien zarys dotyczą-
cy działalności gospodarczej Żydów w średniowieczu. Oczywiście, każdy 
omawiany przeze mnie aspekt mógłby zostać rozszerzony, a nawet stać się 
osobnym tematem badawczym. Zwracając uwagę na kwestie ekonomiczne 
ludności żydowskiej, musimy mieć na względzie, że charakter żydowskiej 
gospodarki nigdy nie był jednorodny. Jak wykazałem, to od ówcześnie ist-
niejącej sytuacji zależał kierunek działalności gospodarczej. We wczesnych 
wiekach średnich intratny handel niewolnikami, którego szlaki przebiegały 

40 I. Schiper, Stydya nad stosunkami gospodarczymi..., s. 79–80.
41  Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakow-

skich, oprac. B. Wyrozumska, Kraków 1995, nr 48, 54, 57, 59, 99, 105, s. 30–41.
42 M. Horn, Działalność gospodarcza Żydów..., s. 80.
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przez państwo polskie, stworzył sieć powiązań handlowych między Zacho-
dem a Wschodem oraz możliwość coraz intensywniejszego rozwoju osad-
nictwa żydowskiego na ziemiach polskich. Wtedy Żydzi zaangażowali się 
w prowadzenie hurtowej i detalicznej działalności handlowej, a następie 
zajęli się również lichwą. Wszystko to ukształtowało specyfikę gospodarki 
miejscowych Izraelitów. Całościowe spojrzenie na problem aktywności go-
spodarczej Żydów pomoże zrozumieć procesy lokacyjne oraz sytuację praw-
no-ekonomiczną tej społeczności na ziemiach polskich w średniowieczu. 
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Anna Czajka

Fantazja czy rzeczywistość?  
Średniowieczny strój kata  
w wyobraźni Jana Matejki

Dziesięć tablic Ubiorów w Polsce 1200–17951, wydanych przez Jana Matejkę 
w 1860 r., obejmuje czasy od Bolesława Wstydliwego do Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Praca ma charakter patriotyczny i historyczny, co zostało po-
twierdzone przez kartę tytułową. Na każdej z dziesięciu tablic artysta nama-
lował dziewięć grup: uczeni, szlachta, rycerstwo, duchowieństwo, król i dwór, 
magnaci, chłopi (czasem wśród nich pojawiają się portrety Żydów), mieszcza-
nie, cechy i bractwa. Każda tablica opatrzona została datami wyznaczającymi 
okresy, w których dany strój obowiązywał: 1228–1333, 1333–1434, 1447–1492, 
1507–1548, 1548–1572, 1576–1586, 1588–1632, 1633–1668, 1674–1696, 1697–
1795. Daty ewidentnie „pogrupowane” zostały w oparciu o ważne wydarzenia 
polityczne z historii Polski. Nad konstrukcją samego albumu Matejko praco-
wał przez około rok. Pracę ukończył 26 października 1860 r. Zbiegło się to 
z jego tragedią życiową, gdyż w tym samym dniu zmarł jego ojciec2. 

W grupie społecznej Cechy i bractwa został uchwycony kat, który ‒ według 
objaśnień artysty ‒ został namalowany na podstawie „dzieł obcych”3. Te skąpe 

1  Pierwsze wydanie Ubiorów w Polsce ukazało się w 1860 r., w Krakowie. Zostało wy-
drukowane w drukarni i litografii „Czasu”, w kamienicy „Krzysztofory”, pod zarzą-
dem Masłowskiego. Wydanie drugie pojawiło się w 1875 r. nakładem samego auto-
ra, odbite w litografii Salba. Kolejne wydanie ukazało się po śmierci Jana Matejki 
w 1901 r. nakładem „Zakładu Fototechnicznego B. Wierzbicki i Ska”, pod zmienio-
nym tytułem Ubiory w dawnej Polsce. Czwarte, ostatnie już wydanie Ubiorów w Pol-
sce pochodzi z roku 1967 i ukazało się dzięki staraniom Wydawnictwa Literackiego 
w Krakowie. 

2  J. Matejko, Ubiory w Polsce 1200–1795 [Wstęp, dobór ilustracji i podpisy opracował 
Edward Łepkowski], Kraków 1967, s. 13.

3  Jan Matejko w swoim albumie Ubiory w Polsce 1200–1795 zamieścił na marginesie 
adnotację do przedstawienia kata, w dokładnym brzmieniu z „dzieł obcych”. Zapis 
ten nie pozwala współczesnemu badaczowi sięgnąć do oryginałów, które były inspi-
racją dla artysty.
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informacje o źródłach nie pozwalają porównać tych wyobrażeń z oryginałem, 
który był przyczynkiem do odwzorowania. O ile stroje katowskie z lat 1228–
1333 i 1333–1434 są uderzająco do siebie podobne, o tyle przedstawienie kata 
z lat 1447–1492 odbiega znacząco od poprzednich. 

W wiekach średnich wojny, epidemie chorób i klęski żywiołowe spowo-
dowały pewne oswojenie społeczeństwa ze śmiercią. Karę śmierci wykony-
wano publicznie ze względu na wymierzenie i zaprowadzenie sprawiedli-
wości lub chęć odstraszenia potencjalnych złoczyńców. „Spektakle śmierci” 
oprawione zostały w ramy ceremoniału, w którym każdorazowo główną 
rolę odgrywał kat-oprawca.

Prawdziwy rozwój tej krwawej profesji rozpoczął się wraz z lokowaniem 
miast na prawie niemieckim. Naturalną konsekwencją tego procesu było ada-
ptowanie na terenach państwa polskiego prawodawstwa niemieckiego. W jego 
ramach sąd miał prawo wydawania wyroków śmierci, co skutkowało powoła-
niem stale działającego funkcjonariusza4, który wyroki te wykonywał. Witold 
Mails, znawca tematu sądownictwa w Polsce średniowiecznej, przyporządko-
wał kata do grupy tzw. personelu pomocniczego. Nazewnictwo to podkreślało 
zawodowe wykonywanie obowiązków przez jej członków, w przeciwieństwie 
do osób piastujących urzędy z wyboru lub na podstawie nadania lennego. Na 
zachodzie Europy zawód kata był często dziedziczony. W Polsce powołanie 
urzędu oprawcy było następstwem kształtowania się na przestrzeni wieków 
XIII i XIV miejskiego immunitetu sądowego, a konkretnie przyznania ośrod-
kom miejskim, podporządkowanym przepisom niemieckim, prawa miecza 
(ius gladii5). Mieszkańcy miast, które uzyskały przywilej sądowy, byli częścio-
wo lub zupełnie zwalniani z przepisów prawa polskiego. Dokumenty nadają-
ce miastom wspomniane prawo miecza precyzowały, jakie kary wolno było 
wykonywać na terenie danego ośrodka miejskiego6. Na ziemiach polskich, od 
lat trzydziestych XIII w. przez kilkaset lat, nader powszechne były przepisy 
prawa niemieckiego zwane Zwierciadłem Saskim7.

Prawdopodobnie pierwsza wzmianka o urzędzie kata pochodzi z księgi 
rady miejskiej Kazimierza z 1378 r. i widnieje w niej określenie tortori. Wiele 
wskazuje na to, że pod tą nazwą kryło się wynagrodzenie kata zatrudnianego 
w razie potrzeby z pobliskiego Krakowa (w stołecznym mieście o „mistrzu 

4  H. Zaremska, Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV–XVI w., War-
szawa 1986, s. 29, 84.

5  Prawo miecza – w średniowieczu prawo sądzenia spraw zagrożonych karą śmierci 
i prawo jej wykonania, przyznawane miastom i panom feudalnym.

6 Ibidem, s. 15–18.
7 S. Wrzesiński, Kata portret trumienny, „Focus Historia” 2007, nr 1, s. 22.
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śmierci” dowiadujemy się po raz pierwszy ze wzmianek datowanych na 
1393 r.)8. „Wypożyczanie” kata innej gminie miejskiej nie naruszało zasad 
pracy urzędu katowskiego, gdyż miasta te kierowały się tymi samymi prze-
pisami sądowymi. Kat „w delegacji” był częstą alternatywą stosowaną przez 
ośrodki, które nie miały własnego „funkcjonariusza śmierci”. O powyższym 
świadczą zapisy w księgach rad miejskich, gdzie w rubryce przychodów poja-
wiają się tzw. tortoralia, czyli opłaty wnoszone przez miasta „wypożyczające” 
egzekutora. Posiadanie własnego oprawcy nakładało na miasto obowiązek 
wypłacania mu wynagrodzenia, pojedynczych opłat od wykonywanych eg-
zekucji, w zależności od sposobu wykonywania oraz konieczność ponosze-
nia kosztów zakupu potrzebnych mu „narzędzi pracy” czy wydatków wyni-
kających z ich uszkodzenia. W spisie budżetowym późnośredniowiecznego 
Poznania widnieje notatka o wypłaceniu wynagrodzenia dla katowczyka, 
czyli subtortori. Powyższe wzajemne zależności, łączące miasta macierzyste 
dysponujące stałym egzekutorem z jego czasowym najemcą, świadczą o ist-
nieniu czegoś na wzór „unii katowskiej”9. Kat wraz ze swoją żoną sprawował 
również nadzór nad domami publicznymi. Perspektywa zdobycia żony przez 
człowieka obłożonego infamią była niezwykle trudna – najczęściej zostawała 
nią zbrodniarka, która w ten sposób ratowała sobie życie. Dla kata był to czę-
sto jedyny sposób zdobycia małżonki10. Ostatnią funkcją, która dołączyła do 
arsenału obowiązków kata w przestrzeni miejskiej były prace porządkowe11.

Kat jako ostatnie ogniwo wymiaru sprawiedliwości wykonywał trzy rodza-
je kar: wyświecenie z miasta (konsekwencja banicji), kary cielesne oraz kary 
śmierci12. Kara śmierci znana była pod dwiema postaciami: zwykła (ścięcie, 
powieszenie, utopienie) oraz kwalifikowana (spalenie na stosie, łamanie ko-
łem)13. W spektaklu śmierci kat odgrywał równie ważną rolę jak sam skazany. 
Podczas widowiska podlegał ocenzurowaniu dokonywanemu przez gapiów. 
Udane ścięcie było dowodem biegłości w profesji katowskiej i budziło uzna-
nie14. W nieudanych egzekucjach upatrywano wpływu sił nadprzyrodzonych 
i dowodu świadczącego o niewinności skazanego. W takim wypadku złość 

8 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło..., s. 21–22.
9 Ibidem, s. 20, 25, 27, 30.
10  S. Wałęga, O katach, hyclach i oprawcach w dawnym Toruniu, „Rocznik Toruński” 

1975, t. 10, s. 280.
11 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło..., s. 107.
12 Ibidem, s. 52.
13  M. Kober, Sposoby wykonywania kary śmierci w dawnych wiekach, „Prawo i Życie” 

2000, nr 11, s. 75.
14 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło..., s. 62.
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tłumu żądnego wrażeń kierowała się w stronę kata, który w ceremoniale re-
prezentował władzę i sprawiedliwość15. Pomiędzy tymi dwoma scenariusza-
mi plasowało się przekupstwo16. Skazanych biorących udział w takim wido-
wisku puszczano oczywiście wolno, choć czasami nie na długo17.

Torturowanie wprowadziło kata w tok działań sądowniczych, co do-
datkowo powiększyło zakres jego obowiązków. Przesłuchiwanie mające na 
celu wymuszenie zeznań od przestępcy nie znajduje trwałego potwierdze-
nia w źródłach aż do XV w.18 Sytuacja ulega diametralnej zmianie, kiedy 
w XVI w. zaczęto spisywać tzw. księgi zeznań na mękach.

Kara wygnania z miasta miała zróżnicowaną wagę, która zależała od ram 
geograficznych banicji i czasu jej trwania. Wygnanie z miasta rozpoczynano 
od obwołania skazanego przez woźnych sadowych na rynku. „Procesji” wy-
prowadzającej go poza mury ośrodka towarzyszyła chłosta rózgami, wyko-
nywana przez kata. Poza bramą miasta oprawca palił za przestępcą wiązkę 
słomy na znak odejścia wraz z nim nieprawości19.

Kat był znawcą ludzkiego ciała, co dodatkowo wzbudzało niemały re-
spekt. Negatywna ocena zawodu przez ogół średniowiecznego społeczeń-
stwa związana była z naganną przeszłością samego oprawcy, zdarzało się 
bowiem, że niekiedy sami byli ułaskawionymi przestępcami. W Polsce kat 
był identyfikowany z marginesem społecznym. Ze względu na swój zawód 
stykał się ze złoczyńcą, co skutkowało postrzeganiem oprawcy jako infamis. 
Samo przebywanie w obecności oprawcy, w czasie torturowania złoczyń-
cy, w izbie tortur (zwanych tortornia lub „męczarnia”) było jednoznaczne 
z utratą czci20. Pogarda w stosunku do kata była także wyrażana „poza jego 
godzinami pracy”. Pieczywo przeznaczone dla egzekutora było odwraca-
ne spodem do góry, a szklanka, z której w miejscu publicznym pił trunek 
stawała się jego własnością, gdyż nikt po człowieku nieczystym nie mógł 
używać tego samego naczynia21. W przestrzeni miejskiej przywileje kata 
kończyły się więc na bezpłatnie użytkowanym mieszkaniu22, oddzielnej loży 

15  M. Trzciński, Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na 
Dolnym Śląsku (XIII–XVIII w.), Wrocław 2001, s. 237.

16 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło..., s. 70
17 M. Kober, Sposoby wykonywania kary..., s. 75.
18 S. Wałęga, O katach..., s. 284–285.
19 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło..., s. 52–53.
20 M. Kober, Sposoby wykonywania kary..., s. 74.
21 S. Wałęga, O katach…, s. 277.
22  Miasto pokrywało koszty ewentualnych materiałów i wydatków, związanych z re-

montem mieszkania katowskiego. Zdarzało się, że władze miejskie przeznaczały 
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z kratą w kościele i prawie do corocznej spowiedzi23. Sprawą kontrowersyjną 
wydaję się stwierdzenie, że władze pokrywały koszty pochówku zmarłego 
funkcjonariusza śmierci24. Z powyższego wynika, że rysujący się obraz kata 
w średniowieczu był nie do pozazdroszczenia. Stanowiąc ostatnie ogniwo 
wymiaru sprawiedliwości, nie był obdarzony szacunkiem, jaki rozciągał się 
na inne urzędy związane z przestrzeganiem praworządności. Powszechnie 
budził strach i odrazę, czasem nawet większą niż sam skazany.

Po wybiciu wyznaczonej godziny skazaniec ubrany w śmiertelną koszulę 
(zakup jej zależał zapewne od zarządzeń kata)25, z zasłoniętymi oczami uda-
wał się na egzekucję, która odbywać się mogła w dwóch miejscach: na rynku 
głównym miasta lub poza jego murami. Z tą ostatnią lokalizacją związana 
była kara śmierci przez powieszenie, która ze względu na sposób wykonania 
miała niezwykle hańbiący charakter26. Pohańbienie skazanego potęgował 
zwyczaj pozostawienia ciała wisielca aż do momentu jego rozkładu. Wspo-
mniany teren egzekucji budził powszechną odrazę i strach, dlatego unikano 
kontaktu z tym miejscem.

„Mistrz sprawiedliwości” w odbiorze społecznym uchodził za człowieka 
niegodnego, niepoczciwego. Możemy domniemywać, że kat był osobą po-
wszechnie rozpoznawalną przez społeczność lokalną, w której funkcjonował. 
Status ten zapewniło mu uczestnictwo w „widowisku śmierci”, które groma-
dziło rzeszę gapiów. Mimo tych spostrzeżeń, zapewne pojawiały się momenty, 
kiedy kat pozostawał anonimowy. Taka sytuacja mogła zaistnieć, gdy wybie-
rał się do innego ośrodka w „delegację” w celu spełnienia swojej powinności 
lub kiedy stawał się nowo zatrudnionym funkcjonariuszem miejskim. Wska-
zane wydawałoby się wyróżnić z tłumu człowieka budzącego powszechną 
odrazę. Trafnym tego narzędziem był stój, który poprzez swoją nietypowość 
w pewien sposób piętnował swojego właściciela, kogoś, kto go nosi. 

Jan Matejko na tablicach Ubiory w Polsce 1200–1795 przedstawił trzy wy-
obrażenia stroju kata w średniowieczu, opatrując je kolejno datami: 1228–
1333, 1333–1434, 1447–1492. Pierwsza malarska wizja artysty przedstawia 
człowieka szczelnie odzianego od stóp do głów, z dominacją intensywnego 

sumy na zasiedliny dla nowo przybyłego kata; T. Grabarczyk, Na gardle karanie. 
Kara śmierci w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008, s. 54.

23 H. Zaremska, Niegodne rzemiosło..., s. 107.
24 Ibidem, s. 29.
25  W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI w., Poznań 1965, s. 124; M. Kober, 

Sposoby wykonywania kary..., s. 71.
26  M. Kober, Egzekutor sprawiedliwości. Urząd kata w Polsce, „Prawo i Życie” 2000, 

nr 1, s. 73.
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koloru czerwonego. Tunika katowska sięgała do bioder. Rękawy były po-
szerzane na odcinku pomiędzy barkiem a łokciem, zwężając się dopiero 
i przylegając do ciała na przedramieniu. Dodatkowo były ozdobione jasny-
mi, znacznej wielkości guzikami, które stanowią również ozdobę kaptura. 
Wspomniane zdobienie nakrycia głowy w postaci guzików znajdowało się 
pośrodku przedniej części kaptura, opinającej szyję i górną część klatki pier-
siowej. Na wysokości bioder tunika przewiązana jest szerokim pasem, na 
którym wiązano sznur szubieniczny. Oprawca ubrany jest w pantalony wcią-
gnięte w spiczaste buty o dwóch rozcięciach z przodu. W lewej ręce trzyma 
miecz, którym zadawał śmiertelne ciosy swoim ofiarom.

Kolejna wizja Jana Matejki, przyporządkowana okresowi lat 1333–1434, 
stanowi wyraźną kontynuację poprzedniej. Czerwona tunika pozbawiona 
guzików zyskała zdobienie w postaci nacięć w dolnej jej części. Częścia-
mi składowymi stroju kata są nadal przylegające pantalony z nogawkami 
wpuszczonymi w buty z wywiniętym, ponacinanym materiałem, w takim 
samym stylu jak dół tuniki. Nowinką w garderobie kata jest peleryna się-
gająca do kostek. Modyfikacji uległ kaptur oprawcy z wyłogiem na tors 
i spiczastym, zwężającym się ku dołowi, długim do pasa zakończeniem. Nie 
dziwi ponowne wyróżnienie przez artystę, spośród bogatego asortymentu 
narzędzi katowskich, miecza, który był niezbędny przy najczęściej wyko-
nywanej w czasach średniowiecza karze śmierci przez ścięcie. Całość nadal 
pozostaje w kolorystyce czerwonej.

Wyobrażenia przedstawione przez Matejkę dla lat 1447–1492 znacząco 
różnią się od poprzednich. Poczynając od głowy, na której kaptur został za-
stąpiony czapką z małym rondem, wywiniętym na zewnątrz, po nakrycie 
wierzchnie w tonacji ciemnozielonej, przy szyi przyozdobionej kawałkiem 
czerwonego materiału, kończąc na wysokich spodniach w pionowe paski, 
w kolorystyce, na przemian, ciemnozielonej i czerwonej. Niezmiennym em-
blematem kata pozostał miecz, trzymany tym razem w prawej dłoni. 

Miecz katowski pośród bogatego „arsenału” narzędzi do uśmiercania zaj-
mował miejsce szczególne. Ścięcie w systemie prawnym było postrzegane jako 
kara honorowa, w pewnym sensie uprzywilejowana27. Wspomniany miecz ka-
towski wywodzi się z tożsamej broni bojowej. Jego długość była zróżnicowa-
na, choć ‒ według badaczy ‒ wynosiła przeciętnie 115 cm. Cechą charaktery-
styczną miecza katowskiego była długa klinga, czyli jego głownia, która liczyła 
w przybliżeniu 80 cm. Szerokość wahała się od 4 do 6 cm. W zakończeniu 

27  M. Trzciński, Miecz katowski, pręgierz, szubienica..., s. 42–43; M. Kober, Sposoby 
wykonywania kary..., s. 71.
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klinga bywała prosto lub łukowato ścięta28. Miecze z rekonstrukcji Matejki na 
pierwszy rzut oka nie odbiegają od opisu badaczy, którzy stworzyli go na pod-
stawie eksponatów muzealnych i odkryć archeologicznych.

Trudno zestawić wizję artysty z materiałem źródłowym, który traktował-
by o stroju kata w średniowieczu. Z tego okresu pochodzą jedynie szczątkowe 
informacje. W dokumentach miejskich Krakowa widnieje wzmianka o obo-
wiązku noszenia na ramieniu przez kata kawałków sukna koloru zielonego, 
czerwonego i białego. Na egzekucję ubierał się na czerwono, co świadczy 
o tym, że Matejkowska wizja przedstawia kata w czasie wykonywania zawo-
du29. Nakrycie głowy kata stanowił kaptur lekko opadający na twarz w celu 
stworzenia tajemniczego cienia, padającego na nią, co zostało ujęte w dwóch 
pierwszych wyobrażeniach Matejki. Czapki albo kapelusze poczęły powszech-
niej występować od schyłku średniowiecza, co potwierdza artysta swoją wizją 
z lat 1437–1492. Niezbędnym elementem katowskiego stroju były rękawiczki30.

Kat w kapturze zakrywającym twarz – to obraz funkcjonujący w po-
wszechnej świadomości. Jan Matejko na swoim słynnym obrazie Bitwa pod 
Grunwaldem umieścił kata trzymającego w ręce topór skierowany w stronę 
wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena, by zadać mu „cios sprawiedliwo-
ści”, mszcząc się w ten sposób za krzywdy, jakich doznała Polska z rąk zakonu 
krzyżackiego. Plastyczne, a później także filmowe wizje przyczyniły się do po-
wstania stereotypowego „uniformu” katowskiego, którego wiarygodności nie 
można potwierdzić ze względu na szczątkowe informacje o wyglądzie kata31.

Podejmując próbę odpowiedzi na zadane w tytule referatu pytanie – fan-
tazja czy rzeczywistość w Matejkowskich przedstawieniach ubioru średnio-
wiecznego kata? – wydaje się wniknięcie w schemat pracy malarza przy zbie-
raniu źródeł, na podstawie których przedstawił swoją wizję artystyczną. Za 
autentycznością przedstawionych ubiorów przemawia wnikliwa praca Ma-
tejki, polegająca na zbieraniu wszelkiego rodzaju materiałów pozwalających 
na rzetelne odzwierciedlenie przeszłości w stroju. Matejko rozpoczął swo-
ją pracę od wykonywania rysunków, przerysów na kalkach, które były dla 
niego podstawą przy tworzeniu dzieła. Na treść wykonywanych rysunków 
składały się zabytki polskie i obce z ubiegłych stuleci – wytwory materialne, 

28  W. Maisel, Dawne narzędzia wykonywania kar, „Kwartalnik Historii i Kultury Ma-
terialnej” 1969, nr 4, s. 697; M. Trzciński, Miecz katowski.., s. 52–53.

29 S. Wałęga, O katach..., s. 278.
30  S. Wrzesiński, Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach, Kraków 2006, s. 29–30; 

idem, Kat w dawnej Polsce, na Śląsku i Pomorzu, Kraków 2010, s. 29–30.
31 T. Grabarczyk, Na gardle karanie..., s. 56.
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związane z przemysłem artystycznym, rzeźbą, malarstwem, architekturą 
i sfragistyką. Za autentycznością wizji przemawiają również jego studia nad 
zbiorami Biblioteki Jagiellońskiej oraz wydawnictwami, które w jakikolwiek 
sposób poruszały tematykę ubioru w danych czasach. Osobisty skarbczyk 
malarz uzupełnił materiałami gromadzonymi przez badaczy historii kultury 
i zabytków polskich, m.in. Ambrożego Grabowskiego, Józefa Łepkowskiego 
i Józefa Muczkowskiego. W 1879 r. wydane zostały Objaśnienia dziesięciu 
tablic Ubiorów w Polsce, gdzie Matejko podał (dla większości przypadków) 
dokładne źródła, z których korzystał przy rysowaniu postaci należących do 
poszczególnych grup społecznych. Brakuje niestety informacji, na jakim 
materiale źródłowym wzorował się artysta przy rekonstrukcji stroju katow-
skiego. Trudno ostatecznie stwierdzić, czy było to przeoczenie, czy może ce-
lowy zabieg malarza, którego pobudek nie jesteśmy teraz w staniu odgadnąć. 
Brak świadectw z epoki decyduje o tym, że do końca nie możemy być pewni 
rekonstrukcji stroju katowskiego Jana Matejki. 
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Aneks

Ryc. 1. Kat 1228–1333.
Źródło: J. Matejko, Ubiory w Polsce 1200–1795, 
Kraków 1875
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Ryc. 2. Kat 1333–1434.
Źródło: J. Matejko, Ubiory w Polsce 1200–1795, 
Kraków 1875

Ryc. 3. Kat 1447–1492.
Źródło: J. Matejko, Ubiory w Polsce 1200–1795, 
Kraków 1875
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Marcel Knyżewski

O sposobach wznoszenia zamków krzyżackich  
na przykładzie warowni w Działdowie

Działdowo znajduje się obecnie w południowej części województwa war-
mińsko-mazurskiego. Dawniej ziemie te nazywane były Sasinią. W czasach 
państwa zakonu krzyżackiego miasto to było jednym z najbliższych Mazow-
sza miast pruskich. Z tego względu zamek i późniejsze miasto miały duże 
znaczenie strategiczne. W niniejszym artykule chciałbym omówić dzie-
je budowlane zamku oraz technikę i organizację wznoszenia tej warowni, 
w świetle badań terenowych.

Cztery gotyckie fazy zamku w Działdowie

W przypadku zachowanego do dnia dzisiejszego założenia murowanego, któ-
re powstało na rzucie kwadratu o boku 46 m, wyróżniono cztery fazy gotyckie 
budowy zamku1. W pierwszej fazie wzniesiono budynek główny, który był niż-
szy od obecnego o kondygnację spichrzową, z rzędem strzelnic pod dachem.

W drugiej fazie powstały mury obwodowe, baszta przybramna, brama 
wjazdowa, baszta północna mur zewnętrzny północno-zachodni, ogradzają-
cy parcham i mury przedzamcza. Przy północno-zachodnim murze powstał 
łącznik między budynkiem głównym a basztą przybramną, przebiegający 
od drugiej kondygnacji wzwyż ‒ być może w formie drewnianego budynku 
wspartego na słupach2. Potwierdzeniem powstania budynku bramnego, rów-
nolegle z murami kurtynowymi, jest przewiązanie ich fundamentów3. Baszta 
przybramna, znajdująca się z prawej strony przejazdu bramnego, powstała na 
rzucie kwadratu o boku 13,5 m i ma dwie kondygnacje piwnic. Dolna posiada-
ła sklepienia, górna strop drewniany. Niższa kondygnacja pełniła najpewniej 

1  W. Galicki, Działdowo. Zamek krzyżacki. Badania architektoniczne, Warszawa 
1958/1959, mps. w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsz-
tynie [dalej: WUOZO].

2 Ibidem, s. 2.
3  M. Milewska, Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych na zamku 

w Działdowie w latach 1981–1989, Warszawa 1990, s. 11, mps. WUOZO.
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funkcję pomieszczenia więziennego. Świadczą o tym doły kloaczne wykute 
w wylewce, wyłożone kawałkami cegieł4. Baszta północna została wysunięta 
na północ, skośnie w stosunku do czworoboku zamkowego. Jej podstawa jest 
kwadratowa, o ściętych narożach, górą przechodzi w ośmiobok.

W trzeciej fazie dobudowano dwa murowane skrzydła: północno-wschod-
nie i południowo-zachodnie. W tej fazie we wszystkich salach parteru Domu 
Dużego założono sklepienia krzyżowo-żebrowe z gurtami, a w salach skraj-
nych wsparte na filarach. Nie liczono się przy tym z pierwotnymi podziałami 
ścian. Wsporniki sklepienne zostały oparte w kilku miejscach o zamurowa-
ne pierwotne otwory okienne i drzwiowe5. W środkowej sali, w jej północnej 
części wydzielono niewielkie pomieszczenie dla hypocaustum6.

Skrzydło północno-wschodnie zostało dobudowane, nie licząc się z ist-
niejącym podziałem elewacji dziedzińca budynku głównego. Mury nowego 
skrzydła dostawiono do pierwotnych otworów wejściowych elewacji budyn-
ku głównego, które zostały wówczas zamurowane7. Skrzydło północno-
-wschodnie nie było podpiwniczone. Pierwotnie w najniższej kondygnacji 
znajdowały się dwa pomieszczenia różnej wielkości. W pomieszczeniu pół-
nocnym znajdowały się dwa filary. Nieco później dostawiono do tego skrzy-
dła jeszcze jedno niewielkie pomieszczenie (2,5 × 3,2 m)8.

Z układu stratygraficznego wynika, że skrzydło północno-wschodnie zo-
stało wzniesione niewiele później niż Dom Duży. W 1348 r. wzmiankowany 
jest już urzędnik w Działdowie. Jeśli przyjmiemy, że Dom Duży wówczas 
już stał, to można przypuszczać, że skrzydło północno-wschodnie powstało 
po najazdach litewskich w 1376 r. Za takim datowaniem przemawia znale-
zisko kwartnika krzyżackiego w warstwie spalenizny, którą można łączyć 
ze zniszczeniami spowodowanymi najazdem litewskim9. Monety te poja-
wiły się w obiegu w latach 1360–1380. Izabela Galicka wiąże tę rozbudowę 
z powiększeniem załogi zamkowej w wyniku ustanowienia w Działdowie 
wójtostwa i datuje ją na rok 138310. Oczywiście należy zaznaczyć, że jeże-
li przyjmiemy zaproponowane przez nią datowanie, to należy tutaj mówić 
o rozbudowie od roku 1383.

4 Ibidem, s. 12.
5 I. Galicka, Działdowo. Zamek krzyżacki, Warszawa 1958/1959, mps. WUOZO.
6 W. Galicki, Działdowo. Zamek krzyżacki..., s. 3.
7 I. Galicka, Działdowo. Zamek krzyżacki, s. 44.
8  K. Blusiewicz, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na zam-

ku w Działdowie w 2008 r., s. 2–3, mps. WUOZO.
9 M. Milewska, Sprawozdanie z badań..., s. 8.
10 I. Galicka, Działdowo. Zamek krzyżacki, s. 43.
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W ostatniej średniowiecznej fazie podwyższono budynek główny o kon-
dygnację spichlerzową. Analogicznie postąpiono ze skrzydłami północno-
-wschodnim i południowo-zachodnim. Galicka polemizuje z Ernstem Gal-
lem co do datowania owej rozbudowy. Jej zdaniem miało to miejsce wcześniej 
niż sugerował niemiecki badacz, a mianowicie między 1383 a 1410 r.11 Był 
to okres względnego spokoju, a zamek w swoim strategicznym położeniu 
nie mógł być rozbudowywany w czasie szczególnego napięcia wojennego. 
Datowanie to, jej zdaniem, potwierdza również analiza stylowa szczytów, 
sklepień, a także wsporników o motywie maski ludzkiej. Łączyłoby się to 
z uwagą Mieczysława Haftki, że w 1407 r. przeznaczono na roboty murar-
skie 1397 grzywien12.

Istnienie wcześniejszej warowni na miejscu działdowskiego zamku, która 
miałaby funkcjonować już na początku XIV w., wciąż nie jest pewne. Co 
prawda Aleksander Gardawski natrafił na ślady drewnianej budowli i przy-
jął wstępnie, że budynek ten mógł stanowić pierwszą fazę zamku krzyżac-
kiego13, jednak został on uchwycony w tak niewielkim fragmencie, że istnie-
nie tego pierwotnego założenia wciąż pozostaje hipotezą.

Materiały budowlane

O wzmiankach i zachowanych śladach cegielni wiemy głównie z okre-
su ostatnich dziesięcioleci XIV i początku XV w. Cegielnie powstawały 
w związku z poszczególnymi inwestycjami, ale również istniały od nich nie-
zależnie. Pierwsze z nich wznoszono na czas realizacji aktualnie wznoszo-
nej budowli, a po jej zakończeniu likwidowano. Drugie nastawione były na 
stałą produkcję dla szerszego grona odbiorców. Patrząc na analogie z innych 
regionów Europy, można przypuszczać, że mniejsze wyrabiały cegłę kon-
strukcyjną, natomiast cegły profilowane sprowadzano z cegielni większych. 
Nie należy jednak o tym przesądzać.

Materiały budowlane przygotowywano przed przystąpieniem do rozpla-
nowywania budowli. Świadczy o tym przytoczony przez Mariana Arszyń-
skiego przykład zamku w Grabinach, gdzie wzmianki źródłowe informują 
o istnieniu w 1399 r. cegielni, a w 1403 r. zaangażowaniu architekta. Wy-
nikałoby z tego, że kontrakt z architektem podpisano po czterech latach 

11 Ibidem, s. 48.
12 M. Haftka, Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów, Malbork 1999, s. 71.
13  A. Gardawski, Wyniki archeologicznych badań terenowych, przeprowadzonych na 

zamku w Działdowie w lipcu 1958 r., Warszawa 1958, s. 9–10, mps. WUOZO.
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przygotowywania odpowiedniej ilości materiałów budowlanych na przy-
szłym placu budowy14.

Z pozostałej ceramiki budowlanej należy wyróżnić także cegły glazuro-
wane, kafle posadzkowe, a także dachówki. O pierwszych z nich nie można 
za wiele powiedzieć na tym etapie badań. Natomiast najpopularniejszym ty-
pem dachówki na terenie Prus była dachówka płaska oraz tzw. mnich-mnisz-
ka (chociaż po przejrzeniu sprawozdań z badań archeologicznych na terenie 
zamków Pomorza Gdańskiego oraz Warmii i Mazur wydaje mi się, że należy 
tę kolejność odwrócić – typ mnich-mniszka oraz dachówka płaska). Innymi 
materiałami do krycia dachów były gonty, słoma, trzcina, a także ołów.

Kamień stosowano głównie do budowy fundamentów oraz jako wypeł-
niacz przy technice opus emplectum. W drugim wypadku był to na ogół miej-
scowy kamień polny. Jako wypełnienia używano również gruzu. Zdarzało się 
jednak, że stanowił on główny element budowlany murów zamku (albo przy-
najmniej zajmował mniej więcej połowę powierzchni muru). Wykorzystywa-
no go również do brukowania. Kamienny bruk, który spotykamy w Działdo-
wie, ułożony został dość regularnie na kilkucentymetrowej warstwie piasku. 

W interesującej nas warowni do wykonania detali architektonicznych 
użyto prócz profilowanej cegły granitu i sztucznego kamienia (głównie wy-
korzystywanego przy wspornikach, zwornikach i filarach sklepiennych)15.

Czynności przed przystąpieniem do budowy

Przed przystąpieniem do budowy należało dokonać rozpoznania terenu, na 
którym w przyszłości miała znaleźć się warownia. Przykład zamku w Grabi-
nach świadczy o tym, że pomiędzy przeprowadzeniem wizji lokalnej a rozpo-
częciem budowy gromadzono odpowiednią ilość materiałów budowlanych, 
jeszcze przed podpisaniem kontraktu z architektem. Nim przystąpiono do prac 
murarskich i kamieniarskich, umacniano grunt. Stosowano do tego palowanie 
i zakładano ruszty. W użyciu były pale dębowe i olchowe16. Zabieg ten rozpo-
wszechnił się w średniowiecznym budownictwie europejskim. Często również 
podwyższano teren, na którym w późniejszym czasie miał stanąć zamek.

14  M. Arszyński, Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV 
i w pierwszej połowie XV wieku, „Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu” 1970, t. 9, 
s. 24–25.

15 I. Galicka, Działdowo. Zamek krzyżacki, s. 33.
16  G. C. F. Lisch, Zur Geschichte des Schlosses zu Schwein, „Jahrbucher des Vereins für 

Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde” 1850, t. 15, s. 159.
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Fundamentowanie

Przy zakładaniu fundamentów należy uwzględnić wiele czynników, takich 
jak jakość gruntu, wielkość i rodzaj obciążenia na fundament, poziom naj-
niższej kondygnacji budynku, poziom wód gruntowych i wiele innych17.

Wciąż otwarte pozostaje pytanie, w jakim stopniu średniowieczni bu-
downiczowie zdawali sobie sprawę z omówionych zależności i czy brali je 
pod uwagę. Wydaje się jednak, że na ogół wyjątkowo trafnie dostosowy-
wali fundament do wznoszonego budynku i nawet, pomimo że zdarzały się 
konstrukcje słabej jakości, okazywały się one często wystarczające. Jednak 
zazwyczaj fundamenty były solidniejsze niż wymagał tego budynek, co mo-
gło wynikać z nieumiejętności wyliczenia przez budowniczych parametrów, 
które decydowały o sposobie fundamentowania i dlatego budowali je „na 
zapas”. Warto o tym pamiętać przy próbach rekonstruowania naziemnych 
partii budynków.

Ciekawe informacje dotyczące wznoszenia fundamentów przyniosły ba-
dania wykopaliskowe w Działdowie. Wznoszenie Domu Dużego rozpoczęto 
od wystawienia dolnych partii kamieni fundamentu w półmetrowym wko-
pie wąskoprzestrzennym. Następnie rozbudowano je w górę do wysokości 
ok. 1 m, po czym ów 1 m nadsypano piaszczystą ziemią uzyskując kolej-
ny poziom, z którego kontynuowano wznoszenie fundamentów o kolejny 
metr. Tym sposobem powstał fundament zagłębiony w ziemię na 5,5 m oraz 
sztucznie usypane wzgórze zamkowe, stanowiące poziom dziedzińca dla 
zamku średniowiecznego. Powyżej tego poziomu rozpoczęto wznoszenie 
naziemnej, ceglanej partii Domu Dużego18.

Odmiennie wzniesiono na terenie tego zamku północno-wschodni mur 
kurtynowy, który został dostawiony do Domu Dużego. Powstał on w głębo-
kim, oszalowanym wykopie wąskoprzestrzennym, który przeciął wzgórze 
zamkowe na głębokość ok. 5 m. Najpierw wrzucono do niego kamienie po-
lne, które następnie zalano zaprawą wapienną. Szalunek po tej operacji po-
został w wykopie19. Podobnie postąpiono w skrzydle, które z czasem zostało 
dostawione do owego muru, jednak z oszalowaniem wykopów fundamen-
towych mamy do czynienia jedynie przy podstawach dwóch filarów, które 
znajdowały się wewnątrz pomieszczeń przyziemia20. Fundament elewacji 

17 Z. Mączeński, Poradnik budowlany dla architektów, Warszawa 1953, s. 20.
18 M. Milewska, Sprawozdanie z badań..., s. 5.
19 Ibidem, s. 5–6.
20 K. Blusiewicz, Sprawozdanie z badań..., s. 3.
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dziedzińca skrzydła północno-wschodniego powstał we wkopie bez szalun-
ku, ok. 1,5 m wyżej niż posadowienie Domu Dużego21.

Zachowały się odciski po szalowaniu w zaprawie na licu fundamentów 
oraz smużki po drewnie22. Umożliwiało to układanie kamieni i zalewanie 
ich zaprawą. Dawało to mało solidny efekt. Czym wyższe partie fundamen-
tu, tym lepsza ich jakość. W części znajdującej się pod ziemią, ale stosunko-
wo blisko powierzchni lico fundamentu było nieregularne, ale w układzie 
warstwowym z zaprawą z grubym tłuczniem, a w partiach widocznych po-
nad ziemią opracowane zostało regularnie, gdyż kamienie zostały dobrane 
wielkością i układano je płaską stroną, aby płaszczyzna lica była jednoli-
ta23. W najniższych partiach fundamentu skrzydła północno-wschodniego 
kamienie wiązano jedynie gliną, a cała konstrukcja była bardzo luźna24. 
Ponadto w Działdowie w nadsypanej części wzgórza, gdzie znajdowała się 
kwadratowa wieża, fundamentowanie musiało być dużo głębsze ze względu 
na niewystarczającą statyczność gruntu25.

Wznoszenie murów

To, co obecnie wiemy na temat historii technik murarskich, w głównej mie-
rze opiera się na obserwacji powierzchni murów. Temat ten czeka od dłuż-
szego czasu na dokładne zbadanie nie tylko przez archeologów czy history-
ków architektury, lecz także przez chemików czy historyków techniki.

W budownictwie krzyżackim w pierwszej kolejności wznoszono na ogół 
mury magistralne26. Przed przystąpieniem do rozbudowy dla doraźnych po-
trzeb budowano obiekty drewniane lub ryglowe. Zanim przystępowano do 
prac nad sklepianiem wnętrz, najczęściej kryto budowlę dachem. Budowa 
sklepień stanowiła zazwyczaj ostatni etap prac murarskich. Łuki i wysklepki 
powstawały na krążynach i szalowaniach. Po zbudowaniu sklepień obciąża-
no je ziemią, a następnie ich wierzch pokrywano polepą27.

Tempo robót murarskich zależało od technologii. Zaprawa wapienna wią-
zała się powoli. Starano się przyspieszyć ten proces poprzez różne sposoby, 

21 M. Milewska, Sprawozdanie z badań..., s. 7.
22 A. Gardawski, Wyniki..., s. 3; K. Blusiewicz, Sprawozdanie z badań.., s. 3.
23 I. Galicka, Działdowo. Zamek krzyżacki, s. 33.
24 K. Blusiewicz, Sprawozdanie z badań..., s. 3.
25 A. Gardawski, Wyniki..., s. 8.
26 M. Arszyński, Technika i organizacja..., s. 114.
27 Ibidem, s. 115–116.
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jak np. wkładanie do muru drewnianych żerdzi, które po czasie wyciągano. 
Tworzono w ten sposób otwory, które doprowadzały do wnętrza muru po-
wietrze, powodując szybsze zastyganie zaprawy28.

Drewno na zamku

W powszechnym wyobrażeniu zamki krzyżackie uchodzą za całkowicie 
murowane, drewno było w nich jednak powszechnie stosowane. W zam-
kach murowanych powstawały drewniane urządzenia oparte na murach 
obronnych, takie jak ganki czy hurydycje. W źródłach często wymieniane 
są również różnego rodzaju parkany, komory, sionki, domy itp. Część z nich 
wznoszona była z drewna, a zagęszczenie tego typu obiektów na terenie 
zamku było zazwyczaj znaczne. Zwykle większość urządzeń komunikacyj-
nych również wykonana była z drewna (istnieją wyjątki, jak np. murowane 
krużganki w Malborku lub w biskupim Lidzbarku Warmińskim). 

O istnieniu drewnianych krużganków informują nas najczęściej otwory 
w murach, pozostałe po mocowaniach tych konstrukcji. O istnieniu takiej 
formy komunikacji możemy mówić w wypadku kilku założeń ‒ niektóre 
z nich (np. w Bytowie) zostały częściowo zrekonstruowane. W Nidzicy, nie-
stety, ich rekonstrukcja budzi liczne kontrowersje (obecnie są betonowe). 
Wyraźnie widoczne w elewacji zamku w Działdowie są gniazda po belkach 
poziomych i zastrzałach. Ganki były tam częściowo nadwieszone.

Zakończenie

Praca Mariana Arszyńskiego o budownictwie murowanym w Prusach29 
okazała się przełomowa i jest cytowana do dnia dzisiejszego. Tomasz Torbus 
pisząc swoją pracę doktorską, która nie tak dawno ukazała się w polskim 
tłumaczeniu, również zaznaczył w rozdziale dotyczącym organizacji bu-
dowy, że w głównej mierze powtarza wnioski z pracy Arszyńskiego30. Wy-
daje się, że wykorzystał on w znacznej części możliwości, które dają nam 
źródła pisane do poznania tego zagadnienia. Dlatego tak ważne wydaje się 
sięgnięcie po źródła archeologiczne, które te informacje znakomicie uzu-
pełniają. Zdecydowałem się dodać do części wniosków podawanych przez 

28  M. Haftka, Zamki krzyżackie. Przezmark – Dzierzgoń – Sztum, Gdańsk 2010, s. 160.
29 M. Arszyński, Technika i organizacja...
30  T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014, 

s. 367.
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M. Arszyńskiego obserwacje, które zostały poczynione podczas badań ar-
cheologicznych w Działdowie. Okazało się to o tyle ciekawe, że znakomicie 
poszerza pracę tego badacza, a jednocześnie przybliża wyniki badań prowa-
dzonych na terenie zamku, które nie zostały dotychczas opublikowane.
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Karol Łukomiak

Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych 
siedzibach mieszkalno-obronnych  
na podstawie źródeł archeologicznych

Tak zwane „gródki stożkowate” są obiektami charakterystycznymi dla 
okresu późnego średniowiecza (XIII–XV w.). Pełniły one funkcje miesz-
kalno-obronne, toteż podczas badań tych stanowisk odnajdujemy różnego 
rodzaju zabytki związane z ochroną mienia, takie jak kłódki, klucze, części 
zamków oraz zawiasy drzwi, okiennic lub pokryw skrzyń. Badacze opisu-
jący stanowisko starają się niekiedy zrekonstruować wygląd założenia, co 
jest bardzo trudne. Przeważnie analiza zabytków zawarta w publikacjach 
kończy się na samym zakomunikowaniu o odnalezionym przedmiocie, np. 
kluczu i zamieszczeniu jego opisu lub samej ryciny. 

Stan badań nad zagadnieniem zamykania drzwi lub poświęconych ślu-
sarstwu w epoce średniowiecza jest niezwykle ubogi. Nie są to publikacje 
wyłącznie archeologiczne, ale również etnologiczne, pomagające w interpre-
tacji zabytków. Przeważają prace dotyczące kowalstwa, w których omawiany 
temat nie jest szczegółowiej opisywany. Opracowania te koncentrują się nie 
tylko na epoce średniowiecza, lecz także czasach nowożytnych i współcze-
snych1. Są to źródła podstawowe, zawierające informacje nie do przecenie-
nia, jednak ze względu na rozrastający się wciąż zbiór zabytków ruchomych, 
pozyskiwanych z wykopalisk, wymagają uaktualnienia. 

1  Zamki drewniane przy drzwiach, red. T. Seweryn, Kraków 1927; M. Haisig, Rzemio-
sła kowalsko-ślusarskie na Śląsku do połowy XVIII w., Wrocław–Opole 1962; Z. Ja-
siewicz, Studia historyczno-etnograficzne nad kowalstwem wiejskim w Wielkopolsce, 
Poznań 1963; B. Czerska, Żelazne klucze, kłódki i części zamków z grodu wczesnośre-
dniowiecznego na Ostrówku w Opolu, „Wiadomości Archeologiczne” 1972, t. 37, 
s. 55–71; R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1983; K. Wachowski, Okucia budowlane i urządzenia zabezpieczające 
przed kradzieżą, [w:] Wratislavia Antiqua, t. 1: Ze studiów nad życiem codziennym 
w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy Więziennej 10–11 we Wrocławiu, red. 
C. Buśko, J. Piekalski, Wrocław 1999, s. 53–58; A. Legendziewicz, M. Małachowicz, 
Średniowieczne mechanizmy zamknięcia i blokady drzwi, [w:] Civitas et villa. Mia-
sto i wieś w Europie środkowej, red. C. Buśko, Wrocław 2002, s. 317–323.
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Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji mechanizmów zamykania po-
mieszczeń w budynkach grodzisk stożkowatych na podstawie zabytków od-
nalezionych podczas badań reliktów tego typu założeń. Praca ma charakter 
przyczynkowy. Jest pewnego rodzaju wstępem do szerszej interpretacji spo-
sobów zamykania pomieszczeń w Polsce w okresie średniowiecza. 

Zabytki odnalezione na niektórych grodziskach można połączyć w ze-
społy, które mogły współgrać ze sobą i tworzyć jeden mechanizm zamkowy. 

Zacznijmy od najprostszych mechanizmów zamkowych, jakimi są wrze-
ciądze. Współdziałały one ze skoblami. Używano ich jeszcze na początku 
XX w. na wsiach2. W materiale archeologicznym rozpoznane są wrzeciądze 
i skoble wykonane z metalowego pręta. Zasada działania takiego zamka jest 
niezwykle prosta: jeden ze skobli był wbity w futrynę, drugi, który stano-
wił jedną z części wrzeciądza, miał połączone ze sobą i zaostrzone ramiona 
i tkwił w skrzydle drzwi. Ostatnie ogniwo wrzeciądza nachodziło na skobel 
w futrynie i było blokowane zatyczką lub kłódką3. 

Na reliktach gródka w Bachotku odnaleziono dwa skoble ‒ jeden większy, 
mający grzbiet zagięty podkowiasto, drugi ‒ mający grzbiet zagięty prosto-
padle. Ponadto pozyskano niekompletny wrzeciądz o formie ósemkowatej, 
składający się z dwóch ogniw4. Kilka wrzeciądzów znajduje się w inwentarzu 
z badań gródka w Słoszewach. Dwa z pozyskanych tam zabytków składa-
ją się z trzech ogniw5. Na grodzisku w Plemiętach odnaleziono wrzeciądze 
mające dwa i trzy ogniwa, które zakończone są skoblami (ryc. 1)6.Na stano-
wisku we Włoszczowej nie odnaleziono żadnego wrzeciądza, za to aż cztery 
skoble. Na uwagę zasługują tutaj dwa zabytki ‒ jeden dużych rozmiarów, 
o podkowiastym grzbiecie i czworokątnym przekroju, drugi zaś, unikato-
wy, wykonany ze zużytej podkowy (ryc. 2)7. Skoble znajdujące się w zbiorach 

2 Zamki drewniane przy drzwiach..., s. 8.
3 Z. Jasiewicz, Studia historyczno-etnograficzne..., s. 113.
4  K. Grążawski, Średniowieczny gródek rycerski w Bachotku na ziemi chełmińskiej 

w świetle badań archeologicznych, „Sprawozdania Archeologiczne” 1988, t. 40, 
rys. 16: 1, 2, 6, s. 331.

5  A. Kola, G. Wilke, Wstępne wyniki ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzo-
nych na grodzisku późnośredniowiecznym w Słoszewach, pow. Brodnica w 1973 r., 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia V” 1975, z. 68, rys. 5: a–c, g, s. 113.

6  A. Kola, Żelazny osprzęt średniowiecznej wieży mieszkalnej w Plemiętach i jej wypo-
sażenia, [w:] Plemięta – średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, red. A. Nadol-
ski, Toruń 1985, tabl. II: 1–2, 5,10, s. 69. 

7  Z. W. Pyzik, Grodzisko średniowieczne we Włoszczowie, „Rocznik Muzeum Naro-
dowego w Kielcach” 1998, t. 19, tabl. II: 1, s. 164; tabl. IV: 1, s. 166.
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zabytków metalowych, w których nie występują wrzeciądze, pochodzą 
z grodzisk m.in. w Proboszewicach i Siedlątkowie8. 

Wspomniałem już, że zamki wrzeciądzowe były blokowane kłódką lub za-
tyczką. Wrzeciądz wraz z kościaną zatyczką odnaleziono podczas badań gródka 
w Jarocinie9. Określenie kościanego przedmiotu jako zatyczki wydaje się słusz-
ne, gdyż na innych stanowiskach odnaleziono przedmioty mogące spełniać po-
dobne funkcje. Klin z otworem w środku z dodatkowym ażurowym elementem 
pochodzi z gródka w Orenicach10. Kolejnym tego typu przedmiotem może być 
(zidentyfikowany przez autora opracowania stanowiska jako wrzeciądz) żelazny 
zaostrzony trzpień z otworem, pochodzący z Ledniczki11. Można wysnuć teorię, 
że otwory te służyły do przymocowania łańcuszka przytwierdzonego do drzwi 
lub futryny w celu uniemożliwienia zagubienia zatyczki. 

Należy dodać jeszcze kilka słów na temat skobli. Niektóre egzemplarze, 
odnalezione na stanowiskach w Plemiętach czy Włoszczowej, mają duże 
rozmiary12. Moim zdaniem, pełnią one funkcje prowadnicy rygla, najpraw-
dopodobniej drewnianego, do innego typu zamka. Jeden z nich mógł być 
wbity w futrynę, a drugi w skrzydło drzwi. Para takich bliźniaczych skobli 
pochodzi z grodziska w Plemiętach (ryc. 1: 2). 

Kolejnymi zabytkami, które można połączyć w zespoły pod względem 
współdziałania, są elementy zamków ryglowych, otwieranych za pomo-
cą kluczy z prostokątnym piórem. Głównym elementem takiego zamka 
jest żelazny rygiel. Ma on formę długiej sztabki o przekroju prostokątnym. 
W środkowej części rygla znajduje się skobel przytwierdzony do niego 
grzbietem. Zostały znalezione na grodziskach w Plemiętach, Ledniczce, Ba-
chotku (ryc. 3), Siedlątkowie i Proboszewicach13. 

8  A. Marciniak-Kajzer, Gródek obronny w Proboszewicach koło Płocka, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 1994, t. 18, rys. 7, s. 47; J. Kamińska, Siedląt-
ków, obronna siedziba rycerska z XIV w., „Prace i Materiały Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna” 1968, t. 15, tabl. II: 16.

9  R. Grygiel, Zarębowie z Jarocina: w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, 
Łódź 1994, rys. 13: 15–16, s. 28; rys. 14: 4, s. 29.

10  M. Kołaczyk, Gródek stożkowaty w Orenicach, gm. Piątek, woj. płockie, w świetle 
badań z lat 1986 i 1987, Łódź 1990 (maszynopis pracy magisterskiej w archiwum 
IAUŁ), tabl. IX: 2.

11  J. Górecki, M. Łastowiecki, J. Wrzesiński, Gródek na Ledniczce, „Studia Lednickie” 
1996, t. 4, rys. 23: 7, s. 232.

12  A. Kola, Żelazny osprzęt..., tabl. II: 16, 26, s. 69; Z. W. Pyzik, Grodzisko średniowiecz-
ne…, tabl. II: 1, s. 164. 

13  A. Kola, Żelazny osprzęt..., tabl. II: 17, s. 69; tabl. III: 3–4, s. 71; tabl. IV: 1–2, s. 75; 
J. Górecki, M. Łastowiecki, J. Wrzesiński, Gródek na Ledniczce, rys. 23: 5–6, s. 232; 
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W takim zamku, którego korpus był drewniany, czego można się domy-
ślać po braku innych elementów mechanizmu), żelazny rygiel był przesuwa-
ny przez obracające się po osi klucza pióro, które popychało ramiona skobla. 
Sam rygiel znajdował się w dopasowanej do niego komorze, która utrzymy-
wała stabilność mechanizmu (ryc. 4)14. 

Na ryglu z Bachotka, na jego bocznej ściance jest zadzior. Dzięki niemu 
rygiel zachowywał stabilność poprzez zahaczenie nim o cienką blaszkę/sprę-
żynkę. Taki zabytek odnaleziono podczas badań grodziska w Zbrojewsku15.

Jak już wspomniałem, zamek ten był przesuwany przez klucz z prosto-
kątnym piórem. Klucze takie były dosyć masywne. Duży zbiór tego typu 
przedmiotów pochodzi z grodziska w Plemiętach16. Pojedyncze zabytki od-
naleziono w Jarocinie, Kozłowie, w pow. jędrzejowskim (ryc. 6: 1), Oreni-
cach, Proboszewicach i Trzemszach17. Pióro takich kluczy miało szereg wy-
cięć w różnej formie, np. prostokątnej lub w kształcie krzyża. Wycięcia te 
służyły do zabezpieczania zamka przed otwarciem przez niewłaściwy klucz. 
W korpusie zamka prawdopodobnie znajdowały się małe sztabki lub trzpie-
nie, dopasowane kształtem i długością do wycięć pióra. 

Klucz z grodziska w Proboszewicach ma inną formę ‒ jego pióro składa 
się z dwóch równoległych prętów (ryc. 6: 2). Można go uznać za klucz do 
zamka ryglowego, biorąc pod uwagę obecność rygla w zbiorze zabytków me-
talowych18. Podobny klucz odnaleziono na reliktach gródka stożkowatego 
w Nowym Mieście nad Wartą19. Pióro jest lekko przechylone, ale może to 
wynikać z wtórnego wygięcia przedmiotu.

K. Grążawski, Średniowieczny gródek…, rys. 13: 3, s. 332; J. Kamińska, Siedlątków..., 
tabl. XII: 12; A. Marciniak-Kajzer, Gródek obronny..., rys. 7, s. 47.

14  P. Ottaway, N. Rogers, Craft, Industry and Everyday Life: Finds from Medieval York, 
York 2002, s. 2861. 

15  M. Gedl, Pozostałości drewnianej budowli w średniowiecznym gródku w Zbrojew-
sku, „Archaeologia Historica Polona” 2002, t. 12, rys. 5: 7, s.78.

16 A. Kola, Żelazny osprzęt..., tabl. I: 1–9, 11, s. 64.
17  R. Grygiel, Zarębowie z  Jarocina...,  rys. 14: 3, s. 29; A. Marciniak-Kajzer, Śre-

dniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny, Łódź 2011, s. 118, 
rys. V: 5, s. 119, za: S. Kołodziejski, Sprawozdanie z badań prowadzonych w roku 
1987 w Kozłowie gm. loco, woj. kieleckie, Kielce 1988 (maszynopis w archiwum RO-
BiDZ w Kielcach), s. 6; M. Kołaczyk, Gródek stożkowaty..., rys. 14: 3, s. 29; A. Mar-
ciniak-Kajzer, Gródek obronny w Proboszewicach..., rys. 7, s. 47; M. Kociński, Póź-
nośredniowieczna siedziba obronna w Trzemszach w woj. konińskim, Łódź 1995 
(maszynopis pracy magisterskiej w archiwum IAUŁ), tabl. XXIV: 2–3.

18 A. Marciniak-Kajzer, Gródek obronny..., rys. 7, s. 47.
19  R. Grygiel, T. Jurek, Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa, 

Łódź 1996, rys. 67: 6, s. 93.
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Wspominając o kluczach, trzeba omówić ich cechy konstrukcyjne. Klu-
cze do zamków ryglowych mają uchwyty w kształcie romboidalnym (ryc. 5: 
1–7) i okrągłym (ryc. 5: 8–10). Laski kluczy są wykonane z masywnego pręta 
(ryc. 5: 1–8) lub mają formę tulei (ryc. 5: 9–10). Co się tyczy piór, to liczba 
i kształt wycięć oraz ich rozmiar zależały od konstrukcji zamka. Natomiast 
można zauważyć, że krawędź pióra jest równa krawędzi laski lub może być 
dłuższa i nie pokrywać się z krawędzią pióra. Jeden z kluczy z Plemiąt ma na 
dolnej krawędzi pióra poszerzenie o przekroju okrągłym, zbliżonym kształ-
tem do końca laski (ryc. 5: 8)20. 

Zdobione były klucze o romboidalnym uchwycie. Ornamentowania wy-
stępowały w formie nacięć na uchwycie lub lasce (ryc. 5: 1) oraz obręczy pod 
uchwytem (ryc. 6: 1). 

Ostatnim elementem zamka ryglowego jest okucie otworu na klucz. Kil-
ka takich okuć pochodzi z grodziska w Plemiętach (ryc. 7: 1)21, a pojedyncze 
zabytki ‒ z grodzisk w Orenicach i Słoszewach22. Miały one różne kształty – 
od trójkątnych do wielobocznych. W Plemiętach odnaleziono także okucia 
ze ściętym dołem i otworem na klucz. 

Podczas badań archeologicznych natrafiano na pojedyncze zabytki, zwią-
zane ogólnie z zamykaniem pomieszczeń. Pozostając przy zamkach, należy 
wspomnieć o zamku wykonanym z żelaza, odnalezionym w Kozłowie, gm. 
Sośnicowice (ryc. 7: 2)23. Działanie mechanizmu zapewne nie odbiegało od 
tych w zamkach drewnianych. 

Kolejnymi zabytkami są klucze niezwiązane z zamkami ryglowymi, wyko-
rzystującymi klucze z piórami prostokątnymi. Jednym z tego typu zabytków 
jest znalezisko pochodzące z grodziska w Plemiętach. Klucz wykonany został 
z pręta zagiętego kilkakrotnie i tworzącego pewnego rodzaju hak. Na jednym 
końcu jest on pogrubiony i ma przewiercony otwór (ryc. 6: 3)24. Klucze tego 
typu są odnajdywane na wielu stanowiskach wczesnośredniowiecznych i użyt-
kowane były jeszcze w kulturze ludowej w czasach współczesnych. Tzw. klucze 
hakowate służyły do otwierania prymitywnych zamków, wykonanych często 
całkowicie z drewna. Zasuwy te były przymocowywane za pomocą skobli25. 

20 A. Kola, Żelazny osprzęt..., tabl. I: 8, s. 64.
21 Ibidem, tabl. I: 12–14, 16, s. 64.
22  M. Kołaczyk, Gródek stożkowaty..., tabl. VII: 1; A. Kola, G. Wilke, Wstępne wyniki..., 

rys. 5: f, s. 113.
23  J. Pierzak, D. Rozmus, Gródek rycerski w Kozłowie, gm. Sośnicowice, „Rocznik Mu-

zeum w Gliwicach” 1997, t. 11/12, rys. 8: c, s. 30.
24 A. Kola, Żelazny osprzęt..., tabl. II: 21, s. 69.
25 B. Czerska, Żelazne klucze..., s. 62–64.
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Następny zabytek pochodzący z grodziska w Plemiętach to element zam-
ka określonego przez autora opracowania tego stanowiska jako część zamka 
zapadkowego (ryc. 9: 1). Jest to zabytek składający się ze sztabki z zadzio-
rem na końcu oraz tkwiącej w pobliżu drugiego końca prostopadłej sztabki 
zakończonej owalnym poszerzeniem26. Trudno zrekonstruować wygląd me-
chanizmu takiego zamka na podstawie samego zabytku, jednak teoretycznie 
to jest możliwe. Mechanizm zamka zapadkowego składał się z dwóch czę-
ści ‒ pierwszą stanowiła klamka, która była przybita po zewnętrznej stronie 
drzwi. Składała się z tarczy z ruchomym „paluchem” i uchwytem, zwanym 
antabą. Druga część, zapadka, znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi. 
Jej ruchoma część opadała na haki wbite w futrynę27. Zamek taki nie za-
bezpieczał przed wejściem osób niepożądanych, więc musiał być używany 
z dodatkowymi zasuwami lub zamkami wrzeciądzowymi28. 

W przypadku zamka z Plemiąt zapadka zachowała się fragmentarycznie. 
Chociaż fragment stanowi większą część całości, trudno jest dokładnie okre-
ślić ogólny wygląd mechanizmu, natomiast można uznać okrągłą blaszkę za 
przeciwwagę i jednocześnie uchwyt do otwierania zamka od wewnątrz.

W materiale zabytkowym nie rozpoznano ani pełnej antaby, ani ele-
mentu zwanego „paluchem”, znane są natomiast zamki tego typu, używane 
jeszcze w XX w. na wsiach29. Sądząc po znaleziskach żelaznych elementów 
mechanizmu i braku pozostałych części składowych, można wysnuć tezę 
o użytkowaniu zamka składającego się zarówno z części metalowych, jak 
i drewnianych (ryc. 8). 

Rolę antaby mógł spełniać zabytek odnaleziony także w Plemiętach w po-
staci, według autora opracowania stanowiska, skobla z rozstawionymi sze-
roko ramionami (ryc. 9: 2)30. Mógł stanowić cześć zamka zapadkowego lub 
występować na skrzydle drzwi samodzielnie, jak to jest widoczne w miniatu-
rze z Kodeksu Baltazara Behema, przedstawiającej rymarza31. Z pewnością tę 
funkcję spełniał zabytek odnaleziony na gródku w Zdunach, który miał formę 
płaskiej sztabki, wygiętej kabłąkowato, z okrągłymi otworami przy końcach32. 

26 A. Kola, Żelazny osprzęt..., tabl. II: 30, s. 69.
27 R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce..., rys. 16, s. 103, 105.
28 Ibidem, s. 120.
29 Zamki drewniane przy drzwiach..., rys. 13–14, s. 6.
30 A. Kola, Żelazny osprzęt..., tabl. IV: 23, s. 75.
31  Rymarz, [w:] J. Podlecki, M. Fabiański, Miniatury z „Kodeksu Baltazara Behema”, 

Kraków 2000. 
32  R. Grygiel, T. Jurek, Zduny. Późnośredniowieczne i nowożytne rezydencje właścicieli 

miasta, Łódź 1999, rys. 86: 6, s. 123.
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Przedstawione przykłady świadczą o tym, że rekonstrukcja mechanizmów 
zamkowych w pomieszczeniach dworów rycerskich w późnym średniowie-
czu jest trudna, jeśli bierzemy pod uwagę same zabytki pozyskane metodą 
wykopaliskową. Niemniej jednak, analogie z zachowanymi do naszych cza-
sów zamkami użytkowanymi niegdyś na wsiach, pomagają w interpretacji 
materiału zabytkowego i dokumentują uniwersalność oraz skuteczność me-
chanizmów zamkowych, zarówno w okresie średniowiecza, jak i w czasach 
nowożytnych. Niektóre zamki miały jeszcze prymitywne formy, powszechne 
we wczesnym średniowieczu, a inne bardziej złożone mechanizmy, które były 
skuteczniejsze w spełnianiu swoich funkcji zabezpieczających. 
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Aneks

Ryc. 1. Plemięta ‒ 1. wrzeciądze, 2. skobel.
Źródło: A. Kola, Żelazny osprzęt średniowiecznej wieży mieszkalnej w Plemiętach..., tabl. II: 1–2, 5, 10, 
13–14, 20, 26, s. 69

Ryc. 2. Włoszczowa – skobel wykonany ze zużytej podkowy.
Źródło: Z. W. Pyzik, Grodzisko średniowieczne we Włoszczowie..., tabl. IV: 1, s. 166
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Ryc. 3. Bachotek – rygiel żelazny.
Źródło: K. Grążawski, Średniowieczny gródek rycerski w Bachotku..., rys. 14: 3 , s. 332

Ryc. 4. Zasada działania mechanizmu zamka ryglowego.
Źródło: http://www.historicallocks.com/en/site/hl/HistoricalLocks/Pictures/Illustration/Illustration-56/
Illustration-56/ [dostęp: 17.01.2015]



Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych siedzibach... 

151

Ryc. 5. Plemięta – klucze do zamków ryglowych. 
Żródło: A. Kola, Żelazny osprzęt średniowiecznej wieży mieszkalnej w Plemiętach..., tabl. I: 1–10, s. 64
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Ryc. 6. Kozłów, gm. Jędrzejowice – 1. klucz do zamka ryglowego; Proboszewice – 2. klucz do zamka 
ryglowego; Plemięta – 3. klucz hakowaty.
Źródła: 1. A. Marciniak-Kajzer, Średniowieczny dwór rycerski w Polsce..., s. 118, rys. V. 5, s. 119, za: 
S. Kołodziejski, Sprawozdanie z badań..., s. 6; 2. A. Marciniak-Kajzer, Gródek obronny w Proboszewicach..., 
rys. 7, s. 47; 3. A. Kola, Żelazny osprzęt średniowiecznej wieży mieszkalnej w Plemiętach..., tabl. II: 21, s. 69
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Ryc. 7. Plemięta – 1. okucia otworów zamków; Kozłów, pow. Sośnicowice – 2. zamek ryglowy żelany.
Źródła: 1. A. Kola, Żelazny osprzęt średniowiecznej wieży mieszkalnej w Plemiętach..., tabl. I: 12–14, 16;  
2. J. Pierzak, D. Rozmus, Gródek rycerski w Kozłowie..., rys. 8c, s. 30

Ryc. 8. Prosty zamek zapadkowy z Milejowa: 1. widok z zewnątrz ‒ t: „paluch”, r: antaba; 2. widok od 
wewnątrz.
Źródło: Zamki drewniane przy drzwiach..., rys. 13–14, s. 6
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Ryc. 9. Plemięta — 1. zapadka zamka zapadkowego; 2. antaba. 
Źródło: A. Kola, Żelazny osprzęt średniowiecznej wieży mieszkalnej w Plemiętach..., 1.  tabl. II: 30, s. 69, 
2. tabl. IV: 23, s. 75
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Marcin Młynarczyk

W obliczu rzeczy ostatecznych. 
Nowotestamentowa parabola o pannach 
mądrych i pannach głupich (Mt 25, 1–13)  
jako motyw w ikonografii średniowiecznej

Tekst zawartej w Ewangelii wg św. Mateusza przypowieści o pannach roz-
tropnych i nierozsądnych mówi:

Wtedy [w dniu Sądu Bożego] z królestwem niebieskim będzie podobnie jak 
z dziesięcioma pannami, które wzięły lampy i wyszły naprzeciw pana mło-
dego. Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. Głupie, wziąwszy lampy, 
nie zabrały z sobą oliwy. A mądre wzięły razem z lampami naczynia z oli-
wą. Kiedy pan młody się spóźniał, ogarnęła je senność i wszystkie zasnęły. 
O północy rozległo się wołanie: – „Pan młody nadchodzi, wyjdźcie mu na-
przeciw”. Wtedy wszystkie panny zerwały się ze snu i przygotowały lampy. 
A głupie powiedziały do mądrych: – „Dajcie nam trochę waszej oliwy, bo 
nasze lampy gasną”. Lecz mądre odpowiedziały: – „O nie! Nie wystarczyło-
by dla was i dla nas. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie”. A kiedy 
tamte poszły kupować, nadszedł pan młody i te, które były gotowe, weszły 
razem z nim na wesele. I zamknięto drzwi. W końcu przychodzą i pozostałe 
panny i mówią: „Panie, panie, otwórz nam!” – On zaś odpowiedział: „Za-
prawdę powiadam wam: Nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia 
ani godziny” (Mt 25, 1–13)1.

Apologeci i Ojcowie Kościoła zinterpretowali parabolę o pannach mą-
drych i głupich zmierzających na uroczystości weselne w kontekście eschato-
logicznym, postrzegając ją jako zapowiedź Paruzji i Sądu Ostatecznego, na co 
niewątpliwy wpływ miała również kolejność wydarzeń opisanych w 25. roz-
dziale Ewangelii wg św. Mateusza, który wpierw umieścił przypowieść 

1  Cyt. za: Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, red. ks. M. Peter, ks. M. Wolniewicz, 
Poznań 2010, s. 1431. 
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o pannach (wersety 1–13), następnie o talentach (wersety 14–30), by na końcu 
zawrzeć opis Sądu Ostatecznego (wersety 31–46)2. Wspomniana w paraboli 
uczta weselna symbolizowała państwo Boże, a podążający na nią pan młody, 
oblubieniec, odnosił się do postaci Chrystusa, który jako Sędzia powróci na 
świat w Dniu Pańskim, wskrzesi umarłych niczym pan młody budzący swe 
śpiące oblubienice oraz podzieli ludzkość na zbawionych (identyfikowanych 
z pannami roztropnymi) i potępionych (kojarzonych z pannami nierozsąd-
nymi)3. Nie bez znaczenia pozostawała symbolika niesionych przez panny 
lamp, wypełnionych oliwą lub pustych oraz liczba panien. W Biblii lampa 
oliwna (hebr. nir, gr. lychnos, lampas) pojawia się w różnych kontekstach jako 
łatwo zrozumiały, dobitny symbol znaczenia światła – w Starym Testamen-
cie będącego przejawem mocy, obecności Boga (1 Sm 3, 3; 2 Sm 22, 29; Hi 
29, 3) i Jego przykazań (Ps 119, 105)4. W nowotestamentowej przypowieści 
zapalone lampy panien mądrych stają się metaforą ich odpowiedzialności, 
a przede wszystkim stanu gotowości na nadejście Oblubieńca – Chrystusa 
w dniu Sądu Bożego. Oliwa podsycająca płomień kaganków panien roztrop-
nych to symbol dobrych uczynków zbliżających człowieka do zbawienia i ży-
cia wiecznego5, natomiast przygasające lampy panien głupich odnoszą się 
do dóbr i uciech doczesności, przypominają o odrzuceniu przez człowieka 
wartości duchowych, podkreślają utratę witalności u tych, którzy dopusz-
czają się zła, i tym samym pogrążają się w ciemności skłaniającej ich ku 
śmierci i zapomnieniu przez Boga (por. Hi 18, 5–21)6. Patres Ecclesiae (m.in. 
Orygenes, Metody z Olimpu, Hieronim, Grzegorz Wielki, Beda Czcigodny) 
związali liczbę panien z symboliką pięciu zmysłów ludzkich7, które z jed-
nej strony mogą służyć kontemplacji utożsamianej z pannami roztropnymi, 

2  Z. Kliś, Paruzja. Przedstawienie Sądu Ostatecznego w sztuce średniowiecznej Europy 
Środkowej, Kraków 1999, s. 184–185.

3  W Starym Testamencie wielokrotnie mianem oblubieńca/męża określa się postać 
Boga Ojca, którego oblubienicą/żoną jest naród Izraela (cf. np. Iz 54, 4–5 i 62, 5; Jr 2, 
2; Oz 1, 1–3, 5); R. T. France, The Gospel According to Matthew: An Introduction and 
Commentary, Leicester 1985, s. 350.

4  Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, tłum. G. Berny, M. Bogusławska i in., 
Warszawa 1999, s. 663; L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, Słownik symboliki 
biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie 
w Piśmie Świętym, przeł. Z. Kościuk, Warszawa 2003, s. 419.

5  A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Te-
stamentu, cz. 1, Poznań–Warszawa 1975, s. 130. 

6 L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, Słownik symboliki..., s. 420. 
7 Vide Z. Kliś, Paruzja..., s. 181–183.
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z drugiej – potrafią być źródłem rozkoszy kojarzonej z osobami panien 
nierozsądnych. Arnobiusz nadał trzem pannom mądrym nazwy trzech 
cnót kardynalnych: jedną określił jako czystość, a jedną jako miłosierdzie/
jałmużnę. Cezary z Arles identyfikował panny z cnotami i występkami, 
zaś Hraban Maur przekazywał, iż panny roztropne są dziewicami na ciele 
i w duchu, podczas gdy panny nierozsądne zachowały fizyczne dziewictwo, 
lecz nie umieją czynić dobra. Honoriusz z Autun również łączył liczbę pa-
nien z symboliką pięciu zmysłów, ale także Trójcy Świętej, radości i miło-
ści, ponadto cnotami Boskimi oraz „castitas corporis et animae”8. Pomijając 
rozważania wspomnianych myślicieli chrześcijańskich, należy powiedzieć, 
że w czasach starożytnych piątkę postrzegano jako cyfrę związaną z sym-
boliką miłosną, istotną w kontekście obrzędów weselnych, o których wszak 
mowa w przypowieści spisanej przez Mateusza. Pitagorejczycy dopatrywali 
się w piątce spotkania męskiej trójki z żeńską dwójką i małżeńskiego zespo-
lenia, zresztą w antycznej Grecji przyjęło się określać piątkę mianem gamos, 
czyli dosłownie „zaślubin’’. W Babilonii piątka stała się cyfrą przynależną 
bogini miłości Isztar, zaś na planie pięcioboku rozplanowana została świąty-
nia Wenus w Baalbek. Platon wspominał w Timajosie, że w uroczystościach 
weselnych powinno uczestniczyć dokładnie pięciu gości. Grecy obrali na 
weselne symbole jabłko, pigwę i winorośl ze względu na kształt ich kwiatów 
składających się z pięciu płatków, natomiast Rzymianie podczas ceremonii 
zaślubin używali pięciu pochodni9. 

W malarstwie motyw panien mądrych i głupich pojawił się stosunkowo 
wcześnie, bo już w I połowie III w. po Chrystusie przedstawiono je na fresku 
w domu modlitw w Dura Europos (obecnie w Yale University Art Gallery)10. 
Na malowidle ukazanych zostało kilka kobiet zmierzających w stronę kon-
strukcji zwieńczonej dwuspadowo (być może namiotu), na tle którego widać 
dwie gwiazdy/komety. Współcześnie jedynie dwie sylwetki są całkowicie wi-
doczne, ponadto zachowały się fragmenty (lewa ręka oraz część torsu) trze-
ciej postaci. Panny ubrane są w białe stroje, ich głowy przykrywają welony, 
w prawych dłoniach niosą pochodnie, w lewych dzierżą bliżej nieokreślone 
naczynia. Zachowane szczątkowo ślady w pozostałych partiach malatury 

8 Ibidem, s. 183.
9  O starożytnej symbolice piątki jako cyfry o znaczeniu miłosnym vide M. Lurker, 

Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Kraków 
1994, s. 178.

10  Vide J. Pijoan, The Parable of the Virgins from Dura-Europos, “The Art Bulletin” 
1937, No. 4, s. 592–595. 
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pozwalają sądzić, że wspomnianym trzem postaciom towarzyszyły jeszcze 
dwie, a być może w Dura Europos przedstawiono wszystkie dziesięć panien. 
Niekiedy scenę odczytuje się jako wizualizację Marii Magdaleny, Marii, 
matki Jakuba, i Salome podążających wielkanocnym rankiem do grobu Je-
zusa celem namaszczenia jego ciała (Mk 16, 1–2). W myśl takiej interpre-
tacji, trzymane przez kobiety naczynia miałyby być miskami z balsamem, 
pochodnie miałyby rozświetlać im drogę w ciemnościach nocy, gwiazdy/
komety symbolizowałyby wtedy zmartwychwstanie Chrystusa. Jednakowoż 
odnalezione na malunku pozostałości dwóch par stóp świadczą o tym, że 
łącznie przedstawiono pięć postaci – pięć panien mądrych, zmierzających 
w stronę lokum pana młodego z zapalonymi lampami oraz naczyniami wy-
pełnionymi oliwą11. 

Opisana przez Mateusza przypowieść funkcjonowała jako temat również 
w malarstwie katakumbowym, niejednokrotnie prezentującym biblijne hi-
storie traktujące o zmartwychwstaniu i życiu pośmiertnym. Wyobrażenia 
paraboli spotykane na ścianach wczesnochrześcijańskich nekropolii miały 
potwierdzać, „że zmarły uważnie oczekiwał powrotu Chrystusa i chociaż za-
padł w sen, jest stale gotów go powitać”12. Wykonany na początku IV stulecia 
fresk w Coemetrium Ostrianum przy Via Nomentana przedstawia oblubień-
ca jako Chrystusa świętującego z wybranymi przy stole weselnym, również 
z pannami roztropnymi, przy czym zobrazowano tylko cztery z nich, bowiem 
miejsce piątej z dziewic zarezerwowano dla zmarłego właściciela grobu, gdzie 
zobrazowana została przypowieść. Ponadto przed drzwiami stoi pięć panien 
nierozsądnych, bezskutecznie próbujących dostać się na ucztę. Malowidło 
na lunecie arcosolium w katakumbach Cyriaka przy Via Tiburtina (według 
inskrypcji datowane na 370 r.) pokazuje Chrystusa błogosławiącego prawą 
ręką, wokół którego zebrało się dziesięć panien – stojących po Jego prawicy, 
stronie zbawionych, pięć mądrych z zapalonymi pochodniami oraz zgroma-
dzonych po Jego lewicy, stronie potępionych, pięć głupich trzymających po-
chodnie zgaszone, powywracane spodem do góry13.

11  R. M. Jensen, Baptismal Imagery in Early Christianity: Ritual, Visual and Theologi-
cal Dimensions, Grand Rapids 2012, s. 201.

12  M. Zlatohlávek, C. Rätsch, C. Müller-Ebelling, Sąd Ostateczny. Freski, miniatury, 
obrazy, tłum. A. Kleszcz, Kraków 2002, s. 55.

13  Symbolika stron, stosowana we wczesnochrześcijańskiej ikonografii panien, ode-
grała istotną rolę zwłaszcza w rzeźbiarskich ujęciach motywu, licznie reprezento-
wanych w portalach kościołów romańskich i gotyckich. Objaśnienie istoty owej 
symboliki znajduje się w paraboli o owcach i kozłach, także wspomnianej w 25. roz-
dziale Ewangelii wg św. Mateusza, vide Mt 25, 31–46. 
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Na iluminacji w Ewangeliarzu z Rossano (VI w.) panny roztropne właśnie 
przekroczyły bramę królestwa niebieskiego, stoją na tle rajskiego ogrodu, 
przez który przepływają cztery rzeki14, tymczasem panny nierozsądne do-
bijają się do niebiańskich wrót zatrzaśniętych przez Chrystusa. Wszystkie 
dziesięć panien niesie w prawych dłoniach pochodnie – u panien mądrych 
gorejące mocnym płomieniem, u głupich już dogasające, w lewych rękach 
dzierżą naczynia na oliwę – puste u nierozsądnych i wypełnione płynem 
u roztropnych. Opozycję między postaciami widać również w kolorystyce 
ich strojów. Panny głupie ubrane są w kolorowe suknie, kiedy sylwety panien 
mądrych okrywają białe szaty, w jakie podług tekstu Apokalipsy przyodzia-
ni będą wszyscy ci, którzy staną przed obliczem Baranka, aby go wielbić15. 

Wizualizacje paraboli często pojawiały się w malarstwie freskowym XII 
i XIII w. Z XII stulecia pochodzą wyobrażenia przypowieści m.in. w katedrze 
w Anagni, kościele San Quirce w Pedret (Katalonia), kościele w Idensen (ok. 
1120–1130), kaplicy zamku Hocheppan w południowym Tyrolu (ok. 1200). 
Na XIII w. datuje się wizerunki panien mądrych i głupich w kościołach w Ni-
deggen oraz św. Małgorzaty w tyrolskiej miejscowości Lana (ok. 1215)16. 

Przypowieść dwukrotnie zobrazowano w jedynej zachowanej współcze-
śnie kopii Credo Jeana de Joinville, powstałej ok. 1287 r. (obecnie w zbio-
rach Biblioteki Narodowej w Paryżu)17. Przedstawienia paraboli jako tematu 
związanego z Paruzją i Sądem Ostatecznym występują w manuskrypcie po-
śród wielu scen chrystologicznych, m.in.: zstąpienia Jezusa do piekieł, Zmar-
twychwstania, Zesłania Ducha Świętego, Wniebowstąpienia czy wyobraże-
nia Chrystusa zasiadającego po prawicy Boga Ojca. Na pierwszej z miniatur 
panny roztropne przekraczają bramę królestwa niebieskiego, ponad którą 
ukazany został Chrystus zwracający się do panien głupich słowami: „Nescio 
vos”. Druga iluminacja przedstawia panny nierozsądne („Quinque virgines 
fatue”) niosące odwrócone lampy i błagające panny mądre o odrobinę oliwy: 
„Date nobis de oleo vestro”. Ponad wrotami raju, przed którymi stoją panny 
głupie – podobnie jak na pierwszej iluminacji – objawia się postać Mesjasza, 

14 Cztery rzeki wypływające z Edenu: Piszon, Gichon, Chiddekel i Perat (Rdz 2, 10–14).
15 Vide Ap 7, 9–10. 
16  O malarskich reprezentacjach paraboli w XII–XIII w. vide np. L. Réau, Iconogra-

phie de l’art chrétien. Iconographie de la Bible. Nouveau Testament, t. 2, Paris 1957, 
s. 358; H. Sachs, Jungfrauen, Kluge und Törichte, [w:] Lexikon der christlichen Iko-
nographie, t. 2, red. E. Kirschbaum, Rom–Freiburg–Basel 1970, szp. 461. 

17  Na temat Credo Jeana de Joinville pisał L. J. Friedman, On the Structure of Joinville’s 
Credo, “Modern Philology” 1953, Vol. 51, No. 1, s. 1–8; idem, Text and Iconography 
for Joinville’ s Credo, Cambridge 1958.
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wypowiadającego słowa: „Amen dico vobis; nescio vos”. W tym samym cza-
sie pięć panien roztropnych („Quinque virgines prudentes”) przechadza się 
po niebiańskim ogrodzie, odpowiadając pannom nierozsądnym na ich bła-
gania o użyczenie oliwy: „Ite et emite vobis”18. 

W XII i XIII w. biblijna przypowieść stała się motywem powszechnie re-
prezentowanym w dekoracjach rzeźbiarskich kościołów francuskich. Już ok. 
1120 r. wizerunki panien umieszczono na dwóch kapitelach krużganku kate-
dry Saint-Étienne w Tuluzie, natomiast po raz pierwszy wizualizację paraboli 
związano bezpośrednio z wyobrażeniem Sądu Ostatecznego w centralnym 
portalu zachodniej fasady bazyliki Saint-Denis w Paryżu (ok. 1140)19. Jak za-
uważył Otto von Simson, w paryskim kościele – zgodnie z koncepcją opata 
Sugera – nowotestamentowa przypowieść związana została z symboliką Bra-
my Niebios, stając się fragmentem porta coeli – fasady pojmowanej jako próg, 
którego przekroczenie miało być jednoznaczne z opuszczeniem sfery życia 
doczesnego i wstąpieniem do świata wieczności20. Umiejscowione naprzeciw-
legle w ościeżach portalu cztery pary panien mądrych i głupich są prowadzo-
ne ku centralnej postaci Chrystusa przez dwie panny przewodniczki, uka-
zane w narożach tympanonu z Sądem Ostatecznym, zobrazowanym raczej 
według tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (podobnie jak w Autun, Conques 
i Beaulieu), aniżeli Apokalipsy św. Jana21. Przewodniczka panien nierozsąd-
nych, dotarłszy ze swą zgaszoną lampą do rajskich wrót, chwyta rozpaczliwie 
ich kołatkę, bezskutecznie próbując je przebyć. Równocześnie przewodniczka 
panien roztropnych wkracza dumnie w progi budowli zwieńczonej blanka-
mi, stanowiącej wyobrażenie niebiańskiego miasta. W sztuce francuskiej re-
prezentacje ewangelicznej paraboli stały się tematem pobocznym, uzupełnia-
jącym dla przedstawień „Jugement dernier”, spychanym w formie reliefu na 
portalowe odrzwia, nadproża lub archiwolty22. W XII w., wzorem Saint-De-
nis, płaskorzeźbione figury panien mądrych i głupich zaczęły okalać portale 
Sądu Ostatecznego romańskich kościołów w prowincjach Poitou (Saint-Hila-
ire de Melle i Saint-Nicolas de Civray w Charroux) oraz Saintonge (w Chade-
nac, Aulnay, Corme-Royal), ponadto w akwitańskiej miejscowości Mimizan. 
W XIII stuleciu wizerunki panien pojawiły się w portalach katedr w Sens 
(ok. 1200), Laon, Paryżu (Notre-Dame, ok. 1220–1230), Amiens (1220–1235), 

18 Ibidem, s. 81.
19 L. Réau, Iconographie..., s. 357. 
20  O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, tłum. A. Palińska, 

Warszawa 1989, s. 156.
21 Z. Kliś, Paruzja..., s. 178.
22 L. Réau, Iconographie..., s. 354. 
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Poitiers (portal św. Tomasza), Bazas, Auxerre (1260–1270). W ostatniej 
ćwierci XII w. tradycja przedstawiania panien na reliefach pokrywających 
kościelne portale przeniknęła na obszary niemieckojęzyczne, a jej pierwszą 
materializacją stał się ukończony około 1180 r. portal św. Galla (Galluspfor-
te) w katedrze w Bazylei23. Wizualizację przypowieści osadzono w nadprożu 
usytuowanym poniżej tympanonu z Sądem Ostatecznym, zobrazowanym 
jako scena Traditio Legis, w której uczestniczą zasiadający na tronie Chrystus 
wraz ze świętymi Piotrem i Pawłem. Panny mądre wita we wrotach do krainy 
niebieskiej sam Zbawiciel, obojętny wobec panien głupich, bezcelowo dobija-
jących się do zamkniętych bram raju. Eschatologiczną wymowę bazylejskiego 
portalu dodatkowo podkreśla m.in. sześć zlokalizowanych w ościeżach pła-
skorzeźbionych personifikacji czynów miłosierdzia, wspomnianych w opisie 
Sądu Bożego w Ewangelii wg św. Mateusza24. Podobnie jak w Bazylei, repre-
zentację nowotestamentowej paraboli umieszczono w nadprożu portalu ko-
ścioła parafialnego w Egisheim (ok. 1230), natomiast w XIV w. przypowieść 
ukazano w portalach kolegiaty w Wetzlar oraz katedry w Ulm (ok. 1390). 

Pomiędzy XIII a XV stuleciem w portalach kościołów na obszarze Rzeszy 
postaci panien zaczęły przybierać formę nadnaturalnych rozmiarów, potęż-
nych statui uzupełniających monumentalne kompozycje Sądu Ostatecznego. 
W latach ok. 1240–1250 wykonano posągi panien w katedrze w Magdebu-
rgu (Paradiesvorhalle), następnie podobne rzeźby pojawiły się w katedrach 
w Strasbourgu (ok. 1280), Fryburgu Bryzgowijskim (1280–1285), Bazy-
lei (1290–1300), Hamburgu (ok. 1300), Erfurcie (Triangelportal; ok. 1350), 
Schwäbisch-Gmünd (ok. 1360), Landschut (ok. 1465) oraz Bernie (dzieło 
pochodzącego z Westfalii rzeźbiarza Erharta Künga; ok. 1475), ponadto z lat 
1320–1330 pochodzą figury panien w kościele św. Marcina w Brunszwiku, 
również po 1320 r. posadowiono statuy w tzw. Portalu Panieńskim (Braut-
portal) kościoła św. Sebalda w Norymberdze25. W przypadku monumen-
talnych ujęć rzeźbiarskich tematu szczególną rolę odgrywała fizjonomia 
panien, pozbawiona cech idealizacji. Panny głupie wyobrażano w gestach 
rozpaczy, melancholii, ich twarze wykrzywiały się w grymasie niepokoju, 
gniewu, szaleństwa, podczas gdy mądre jawiły się w powściągliwych pozach, 
jako istoty spokojne, opanowane, o pogodnych obliczach wyrażających ich 

23  J. A. Holladay, Wise and Foolish Virgins, [w:] Medieval Germany: An Encyclopedia, 
ed. J. M. Jeep, New York 2001, s. 395.

24 Vide Mt 25, 35–36. 
25  Vide L. Réau, Iconographie..., s. 354–355, 357–358; H. Sachs, Jungfrauen..., szp. 462; 

J. A. Holladay, Wise and Foolish..., s. 395–396; Z. Kliś, Paruzja..., s. 179, przyp. 71. 
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wewnętrzną harmonię. Panny roztropne przeważnie odziane były w skrom-
ne, luźne suknie, kiedy ciała nierozsądnych okrywały niedbale ułożone, 
mocno opinające ich talię szaty. Panny mogły posiadać przewodników. 
Roztropne najczęściej wiodła do bram królestwa niebieskiego Eklezja, czyli 
Kościół przedstawiany w rzeźbie gotyckiej pod postacią dumnie kroczącej 
przed siebie młodej, pięknej kobiety, dostojnie ubranej, przeważnie w koro-
nie, niosącej w dłoniach krzyż, narzędzie Męki Pańskiej, oraz kielich wy-
pełniony odkupieńczą krwią Chrystusa – symbol Nowego Przymierza (zob. 
Łk 22, 20). Panny nierozsądne podążały za Synagogą – żeńską personifika-
cją wiary judaistycznej, która nie uznała Jezusa za Mesjasza, w sztuce goty-
ku często ukazywaną – niczym Eklezja – jako młoda, urodziwa niewiasta, 
jednak pochylająca głowę w dół lub ślepa, z oczami zawiązanymi opaską26, 
niosąca złamaną włócznię (nawiązującą do tej, którą Longin przebił bok 
Chrystusa), niekiedy wypuszczająca z rąk tablice Dekalogu bądź zwoje Tory, 
czasami trzymająca w dłoni koźli lub barani łeb – znak starotestamentowej 
ofiary (Kpł 1, 1–7, 38). Eklezję i Synagogę uczyniono przewodniczkami pa-
nien choćby w katedrach w Magdeburgu, Fryburgu Bryzgowijskim i Er-
furcie27. Niekiedy panny głupie uwodził diabeł przedstawiony jako Książę/
Pan Świata, czyli Mundus (łac. Princeps Mundi)28 – zachowujący się zalotnie 

26  Akcentowanie ślepoty Synagogi w ikonografii średniowiecznej miało swoją gene-
zę przede wszystkim we fragmencie 2. Listu św. Pawła do Koryntian, traktującym 
o zaślepieniu Mojżesza i wyznawców judaizmu (2 Kor 3, 12–18); S. Lewis, Tracta-
tus adversus Judaeos in the Gulbenkian Apocalypse, “The Art Bulletin” 1986, No. 4, 
s. 548, przyp. 24.

27  Ponadto alegorie Eklezji i Synagogi – niekoniecznie w związku z parabolą o pan-
nach – pojawiły się w programach rzeźbiarskich elewacji katedr gotyckich w Stras-
bourgu, Bambergu, Minden, Wormacji, Reims, Paryżu, w kościele Saint-Seurin 
w Bordeaux, również w katedrach angielskich – w Rochester, Lincoln, Salisbury, 
Winchester. Szerzej o symbolice oraz ikonografii Eklezji i Synagogi m.in. w pu-
blikacjach: M. Schlauch, The Allegory of Church and Synagogue, “Speculum” 1939, 
Vol. 14, No. 4, s. 448–464; L. Réau, Iconographie..., s. 744–747; W. S. Seiferth, Sy-
nagoge und Kirche im Mittelalter, München 1964; W. Greisenegger, Ecclesia und 
Synagoge, [w:] Lexikon..., t. 1, red. E. Kirschbaum, Rom–Freiburg–Basel 1968, 
szp. 569–578; H. Rosenau, Ecclesia et Synagoga, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 6, 
eds. F. Skolnik, M. Berenbaum, Detroit–New York–San Francisco 2007, s. 88; R. Mi-
chael, A History of Catholic Antisemitism: The Dark Side of the Church, New York 
2008; N. Rowe, The Jew, the Cathedral, and the Medieval City: Synagoga and Ecclesia 
in the Thirteenth Century, Cambridge 2011. 

28  Szatan zostaje określony mianem „władcy świata” we fragmentach Ewangelii wg 
św. Jana, vide J 12, 31; 14, 30. 
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przystojny mężczyzna, odziany w bogate szaty, niosący w rękach kwiaty lub 
owoce, jednak odrażający z tyłu, którego otwarte plecy – naznaczone rana-
mi i bliznami, obrosłe we wrzody – zapełniały ropuchy, węże i robaki, stwo-
rzenia chtoniczne, diabelskie, zasiedlające czeluści podziemia, według trzy-
nastowiecznych interpretacji Bertholda z Regensburga oraz św. Mechtyldy 
z Magdeburga symbolizujące grzeszników29. Mundus – porażające swym 
fizycznym dualizmem wcielenie dwulicowości świata – objął funkcję kusi-
ciela panien nierozsądnych w portalu katedry w Strasbourgu, gdzie ubrany 
w dworski strój, z różaną koroną na głowie, zwodzi jedną z dziewic, wycią-
gając chytrze dłoń, w której trzyma jabłko – znak ponętności grzechów. Dla 
opozycji ukazanym naprzeciwko pannom roztropnym przewodzi Chrystus. 
W portalu katedry w Bazylei Princeps Mundi dzierży w ręce kwiat będący 
symbolem zwodniczych radości świata. Ponadto figura Mundusa jako uwo-
dziciela panien głupich pojawia się w katedrze we Fryburgu Bryzgowijskim. 

Jedną z najwcześniejszych reprezentacji tematu nowotestamentowej pa-
raboli na obszarze polskim stały się rzeźbione postaci panien ustawione na 
kapitelach ościeży Złotej Bramy na Zamku Wysokim w Malborku, datowa-
nej na ostatnią ćwierć XIII w. Przedstawione po lewej stronie portalu panny 
roztropne i usytuowane na prawo dziewice nierozsądne odziane są w długie, 
różnobarwne suknie z wąskimi rękawami. Ramiona panien oblekają pod-
trzymywane przez nie płaszcze – mocno pofałdowane u dołu, układające 
się w diagonalno-wertykalne pasma draperii. Panny mądre, których głowy 
zdobią kwietne wianki dzierżą w prawej dłoni lampy oliwne w formie kieli-
cha, natomiast bardziej ekspresyjne w wyrazie panny głupie – o utrapionych 
spojrzeniach, ukazane bez wianków na głowach, pogrążone w gestach zakło-
potania, smutku, rezygnacji – niosą puste lampy odwrócone dnem do góry30. 
Panny prowadzą Eklezja i Synagoga, wyobrażone pośrodku wewnętrznego 
wałka archiwolty. Głowę Eklezji, przewodniczki niewiast roztropnych, wień-
czy korona, po jej włosach spływa na ramiona welon. Alegoryczna postać 
ubrana jest w długą suknię, którą przykrywa wierzchni kaftan z trójkątnym 

29  Na temat postaci Mundusa vide J. Jagla, Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbo-
licznych relacjach między sacrum i profanum w przedstawieniach wotywnych z ob-
szaru Polski Centralnej, Warszawa 2009, s. 197–199. 

30  Obecny w średniowiecznej ikonografii panien głupich motyw odwróconych lamp 
miał zostać bezpośrednio zainspirowany tekstem dramatu Sponsus: Nos Virgines, 
que ad vos venimus Negligenter oleum fundimus (ok. 1130), bowiem nie wspomina 
o nim Ewangelia wg św. Łukasza, zaś w sztuce bizantyńskiej panny były wyobraża-
ne z pochodniami; vide B. Jakubowska, Złota Brama w Malborku. Apokaliptyczne 
bestiarium w rzeźbie średniowiecznej, Malbork 1989, s. 43. 
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dekoltem, identyczny, jak ten okrywający księżną Gertrudę na nagrobku 
w Kwedlinburgu oraz oblekający korpus Małgorzaty Duńskiej na płycie 
sarkofagu w kościele pocysterskim w Bad Doberan31. W lewej ręce Eklezja 
trzyma kielich – wspominany już symbol Nowego Przymierza, zaopatrzony 
w pokaźną czarę złączoną wklęskiem z nodusem zdobionym perłami, w pra-
wej dłoni alegoria dzierży krzyż obwiązany chorągwią. Prowadząca panny 
nierozsądne Synagoga, z głową pochyloną w dół na znak swej porażki z Ekle-
zją, niesie w prawej ręce łeb kozła oraz złamane w trzech miejscach drzewce 
sztandaru rzuconego u jej stóp, w lewej dłoni, wzniesionej nad koźlą czaszką, 
trzyma nóż – narzędzie obrzezania32. Z głowy Synagogi zsuwa się niedbale 
wdziana korona. Zasłonięte opaską oczy uwydatniają jej duchowe zaślepienie. 
Ukazane w Złotej Bramie figury panien oraz ich przewodniczek otoczone są 
przez wyobrażenia różnych zwierząt oraz istot hybrydalnych (m.in. syreny, 
centaura, smoka, dzika, kozła), obdarzonych w kulturze chrześcijańskiej śre-
dniowiecza negatywną symboliką i uznawanych za wcielenia zła, diabła, he-
rezji, nieczystości, gniewu, według Bogny Jakubowskiej ‒ kreujących w mal-
borskim portalu wizję bestiarium szatana33. Zdaniem badaczki: 

W rzeźbiarskim programie Złotej Bramy idea Sądu Ostatecznego została 
zaznaczona wyraźnie. Jednak dla materialnej postaci tej idei nie wybrano 
powszechnie niemal obowiązującego wzorca ikonograficznego w postaci 
majestatycznej kompozycji Sądu, której istotą jest teofania. Wyizolowanie 
z centrum kompozycji motywu Chrystusa – Sędziego, osadzonego w pew-
nym od niej oddaleniu, na zworniku sklepienia kruchty i zrezygnowanie 
z reprezentacyjnej formuły Maiestas Domini wpłynęło zasadniczo na do-
wartościowanie figur Panien i obu ich przewodniczek. [...] Dla wyrażenia 
idei Sądu Ostatecznego przyjęto zatem tutaj formę mniej typową, utajoną 
właśnie w orszaku Panien Mądrych i Głupich z figurami Eklezji i Synagogi 
oraz w apokaliptycznym bestiarium34. 

Niemniej zgoła odmiennie symbolikę Złotej Bramy odczytywał Szczę-
sny Skibiński, według którego portal, pozbawiony przedstawienia Sądu 

31 Ibidem, s. 22.
32  Nóż jako atrybut Synagogi występował stosunkowo rzadko. Pojawia się m.in. na 

ilustracji w Hortus Deliciarum Herrady z Landsbergu (ok. 1180); L. Réau, Icono-
graphie..., s. 746. 

33  O ikonografii i symbolice fauny zobrazowanej w malborskim portalu vide B. Jaku-
bowska, Złota Brama..., passim.

34 Ibidem, s. 135. 
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Ostatecznego, bardziej niż eschatologicznemu został podporządkowany 
wątkowi eklezjologicznemu. Historyk sztuki eksponuje kilka elementów. 
Pierwszym jest wyobrażenie panien roztropnych i nierozsądnych, w którym 
niekoniecznie należy dopatrywać się podziału na zbawionych i potępionych, 
ewidentne w reprezentacjach paraboli towarzyszących scenom Sądu Bożego. 
Kolejny to umieszczone powyżej wizerunki Eklezji i Synagogi, wedle alego-
rycznej interpretacji Pieśni nad Pieśniami utożsamianych z osobami mistycz-
nej oblubienicy oraz Sulamitki – byłej oblubienicy, odtrąconej, zwyciężonej, 
przez co przepełnionej nienawiścią. Trzeci to ukazana w kluczu zewnętrznej 
archiwolty postać Salomona35, starotestamentowego władcy, oblubieńca, sę-
dziego i budowniczego świątyni, będącego prefiguracją Chrystusa – budow-
niczego Kościoła. Połączenie ich wszystkich z przedstawieniem Maiestas 
Domini na zworniku przedsionka służyło powiązaniu ewangelicznej przy-
powieści z Pieśnią nad Pieśniami, co dokonało się już w XII w. w dramacie 
liturgicznym Sponsus. Jak pisze Skibiński – ze względu na swą popularność 
i wartości dydaktyczne utwór ten był zapewne odgrywany przed portalem 
kościoła. Wprowadzenie do programu ikonograficznego reprezentacji Maie-
stas Domini, typowego dla przedstawień Sądu Ostatecznego ujęcia Chrystu-
sa – Króla i Sędziego, pozwala traktować Złotą Bramę jako porta coeli – furtę 
Niebieskiego Jeruzalem, przed którą nastąpi Boski osąd ‒ prowadzącą do 
kościelnego wnętrza utożsamianego z rajem, siedzibą zbawionych36. 

Na Zamku Wysokim w Malborku motyw panien powtórzony został 
jeszcze w dolnej partii środkowego tympanonu przedsionka północnego ka-
plicy św. Anny z lat trzydziestych XIV w. W polu głównym przedstawiono 
scenę koronacji Marii, siedzącej wspólnie z Chrystusem na obszernym tro-
nie, wokół którego zebrały się zastępy aniołów muzykujących na różnych 
instrumentach. Jezus, w koronie na głowie, dzierżący w lewej ręce królew-
skie jabłko, zakłada prawą dłonią koronę na głowę swej Matki, zwracającej 
się ku Niemu w geście adoracji. Poniżej, w dwóch panelach, ukazane zosta-
ły orszaki panien – po lewej stronie korowód niewiast mądrych, wiedzio-
nych przez anioła do bram niebios, po prawej – pochód dziewic głupich, 
wprowadzanych przez diabła do piekła wyobrażonego jako paszcza potwora 
Lewiatana. Wszystkie panny – podobnie jak te w Złotej Bramie – odziane 
są w udrapowane suknie z długimi, wąskimi rękawami oraz płaszcze. Roz-
tropne niosą wysoko uniesione lampy w formie kielicha, u nierozsądnych 

35  B. Jakubowska dopatrywała się w tym miejscu przedstawienia diabła, władcy pie-
kieł, cf. ibidem, s. 136.

36  Cf. S. Skibiński, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, Poznań 1982, s. 132–145.
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wywrócone dnami do góry. W nietypowy sposób potraktowany został inny 
atrybut panien, mianowicie zdobiące ich skronie korony – powszechnie re-
prezentowany w ikonografii średniowiecza symbol cnoty, wytrwałości, wia-
ry, błogosławieństwa, także życia wiecznego37. W malborskim tympanonie 
korony panien głupich, identyczne jak u mądrych, nie są założone odwrot-
nie ani – jak zwykle miało to miejsce w scenach Sądu Bożego – nie spadają 
z ich głów na znak potępienia38. Skibiński słusznie zauważył, że: 

Tematykę rzeźby portalu północnego określić można jako mariologiczną in-
terpretację eklezjologicznego programu wcześniej powstałej dekoracji Złotej 
Bramy. Podobnie jak w portalu wiodącym do wnętrza głównej kaplicy, tak i tu 
źródłem przedstawień tympanonu środkowego są komentarze łączące Pieśń 
nad Pieśniami z parabolą ewangeliczną o Pannach Mądrych i Głupich39. 

Maria, wyniesiona do najwyższej godności królowej nieba, staje się tu Oblu-
bienicą Chrystusa, będąc identyfikowaną z Eklezją. Już teksty apokryficzne 
opisywały Matkę Boską jako „wniesioną do swego Oblubieńca i posadzoną 
na jego tronie”40. Następnie pisarze epoki karolińskiej, Paschazjusz Radbert 
i Piotr Diakon, analizowali Pieśń nad Pieśniami w kontekście symboliki 
Marii – Oblubienicy Chrystusa, wreszcie Bernard z Clairvaux uznał Maryję 
za Pannę Mądrą, zaopatrzoną w lampę wypełnioną oliwą41. Podejmowane 

37  O symbolice korony vide E. Hall, H. Uhr, Aureola and Fructus: Distinctions of Be-
atitude in Scholastic Thought and the Meaning of Some Crowns in Early Flemish 
Painting, “The Art Bulletin” 1978, No. 2, s. 249–270. 

38  Korona często występowała jako atrybut panien w średniowiecznych tekstach mi-
steryjnych, np. w Ludus de decem Virginibus (przechowywanym w wersji z trzeciej 
ćwierci XIV w. w Stadtarchiv w Mühlhausen oraz w wersji z 1428 r. w Hessische 
Landesmuseum und Hochschulbibliothek w Darmstadt) korony spadają z głów pa-
nien głupich zniewolonych łańcuchami. W utworze Künzelsauer Fronleichnamsspiel 
z 1479 r. (obecnie w Stadtarchiv w Schwäbisch Hall) Chrystus wręcza korony prze-
bywającym w Królestwie Niebieskim pannom mądrym. Podobna scena niebiańskiej 
koronacji panien roztropnych przez Mesjasza znalazła się w niderlandzkim miste-
rium Spiel van de V vroede en van de V dwaece Maegden sprzed 1500 r.; vide Z. Kliś, 
Paruzja..., s. 183.

39 S. Skibiński, Kaplica..., s. 147. 
40  U. Bzówka, Treści ikonograficzne portalu grobowej kaplicy św. Anny na Zamku 

Krzyżackim w Malborku, „Roczniki Humanistyczne” 1975, t. 23, z. 5, s. 38.
41  B. Jakubowska, Malborska Summa theologica, [w:] T. Guć-Jednaszewska, B. Jaku-

bowska, Z. Kruszelnicki, Studia z historii sztuki Gdańska i Pomorza, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1992, s. 201–202.
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jeszcze w starożytności i później w średniowieczu interpretacje wskazujące 
na relację Sponsa-Sponsus, zachodzącą między Marią a Chrystusem, iden-
tyfikowanym z Oblubieńcem również w ówczesnych objaśnieniach eschato-
logicznej przypowieści, sprawiły, że w XII stuleciu wizerunki panien mą-
drych i głupich zaczęły towarzyszyć przedstawieniom gloryfikacji Matki 
Boskiej42 – najbardziej umiłowanej spośród wszystkich panien wezwanych 
przez Chrystusa do ślubnej komnaty, uznawanej za najmądrzejszą z dzie-
wic – „Virgo prudentissima, określanej jako Forma virtutis oraz Virgo vir-
ginum”43. Niemniej w rzeźbie średniowiecznej, poza tympanonem w kaplicy 
św. Anny, nowotestamentową parabolę związano ze sceną koronacji Marii 
zaledwie trzykrotnie – w trzynastowiecznych portalach kościołów w Long-
pont, Liebfrauenkirche w Wormacji oraz w Lwówku Śląskim44. Ikonografia 
malborskiego tympanonu ujawnia ideę intercessio, wstawiennictwa Matki 
Boskiej za grzeszną ludzkość u Chrystusa – Sędziego. Człowiek średniowie-
cza wyniósł orędownictwo za wiernymi do najważniejszej funkcji introni-
zowanej Marii – według Autperta, wypełniającej w ten sposób patrocinium 
względem ludzkości, tytułowanej przez Pawła Diakona audiatrix, określanej 
przez Milo z Saint Amand jako protectrix i auxilliatrix, zwanej tutrix przez 
Szkota Eriugena45. W przedstawieniu w kaplicy św. Anny protekcja Marii – 
wynikająca z Jej chwały, bliskości z Chrystusem oraz zbawczej działalności 
na ziemi, kontynuowanej teraz w niebie – obejmuje panny głupie – grzeszne 
i zmierzające ku wiecznemu potępieniu, lecz nadal mogące liczyć na litość 
i wsparcie ze strony swej Opiekunki. 

W tympanonie powstałego na początku XIV w., być może nigdy nie 
ukończonego portalu kościoła w Małujowicach ukazane zostały trzy sceny 
„radości Marii” – u góry Wniebowzięcie, poniżej Hołd Trzech Króli oraz 
Nawiedzenie, zaś w pierwszym łuku archiwolty okalającej tympanon poja-
wia się szereg prymitywnych figurek – prawdopodobnie wyobrażenie pa-
nien roztropnych i nierozsądnych46. W latach ok. 1350–1360 temat ewange-
licznej przypowieści podjęto na malowidłach pokrywających prezbiterium 

42  W XII w. w kościele Notre-Dame-de-la-Couldre w Parthenay panny ukazano obok 
sceny Zwiastowania, natomiast w świątyni w Civray obok sceny Wniebowzięcia; 
L. Réau, Iconographie..., s. 354.

43 B. Jakubowska, Malborska Summa..., s. 201. 
44 Ibidem, s. 202.
45 Ibidem, s. 200.
46  T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Śląska Opolskiego. Od średniowiecza do koń-

ca wieku XIX, Kraków 1974, s. 70.
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kościoła parafialnego w Strzelcach koło Sobótki47. Ukazane na ścianie 
północnej: korowód panien mądrych i spętanych grubym sznurem głu-
pich, powstanie martwych z grobów oraz Sąd Ostateczny, ujawniający typ 
ikonograficzny Chrystusa w mandorli, jak również przedstawione na ścia-
nie wschodniej paszcza Lewiatana i zstąpienie Jezusa do piekieł utworzyły 
wespół cykl eschatologiczny. Nowotestamentową parabolę ilustrują także 
malowidła w kaplicy opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą, wykonane 
w latach ok. 1360–1370 z fundacji starosty wielkopolskiego Wierzbięty z Pa-
niewic oraz okolicznych rodów szlacheckich. W programie dekoracyjnym 
kaplicy, podporządkowanym całkowicie woli fundatora i mającym „charak-
ter prywatnego manifestu wyrażonego metodą obrazową”, uwzględniono 
wątek traktujący o rzeczach ostatecznych, wyrażony poprzez reprezentację 
przypowieści o pannach, scenę zmartwychwstania umarłych oraz wizerun-
ki Chrystusa jako Sędziego i pod postacią Baranka Bożego48. Panny roztrop-
ne ukazano w górnej strefie ściany południowej, powyżej sceny fundacyjnej, 
w której udział biorą: stojący pośrodku św. Jakub Starszy w stroju pielgrzy-
ma, klęczący z lewej strony fundator z rodziną, ofiarowujący model kaplicy 
oraz klęczący z prawej strony cystersi49. Panny mądre – wyróżnione nimba-
mi wokół głów, ukoronowane, odziane w długie suknie o zróżnicowanej ko-
lorystyce, niosące zapalone kaganki – witane są w niebiańskim progu przez 
anioła i Chrystusa wskazującego na umieszczone obok banderole, bez wąt-
pienia zapełnione niegdyś wersetami Ewangelii. Panny głupie przedstawio-
no na ścianie północnej, ponad sceną walki św. Jerzego ze smokiem oraz fi-
gurą św. Marcina z żebrakiem. Odziane w dwubarwne suknie lub zdobione 
paskami niczym kostiumy błaznów, ujęte w gestach rozpaczy i przerażenia, 
po kolei gubiące korony, niosące lampy wypadające im z rąk, są popędzane 
przez diabły ku gardzieli Lewiatana. 

Na fresku z przełomu XIV i XV w. pokrywającym ścianę północną ka-
tedry w Kwidzynie każdej z panien roztropnych towarzyszy anioł, podczas 

47  Vide A. Orosz, Gotycka polichromia w kościele w Strzelcach Świdnickich, „Kwartalnik 
Opolski” 1956, nr 1 (5), s. 172–190; A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250–
1450, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979, s. 17–20, 117; Malarstwo gotyckie w Polsce. 
Katalog zabytków, red. A. S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 92–93. 

48 J. Domasłowski i in., Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Poznań 1984, s. 113. 
49  Na temat ikonografii malowideł w Lądzie vide ibidem, s. 113–115; Malarstwo gotyc-

kie..., s. 63–65; Z. Białłowicz-Krygierowa, Malowidła ścienne z XIV wieku w daw-
nym opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą, Poznań 1957, s. 22–39; eadem, Ma-
lowidła ścienne..., rec. A. Karłowska, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski 
i Pomorza” 1962, t. 7, z. 1, s. 377–379.
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gdy panny nierozsądne, przedstawione poniżej z odwróconymi lampami 
i koronami spadającymi im z głów, podążają w orszaku z diabelskimi masz-
karami50. Interesującym przykładem ikonografii nowotestamentowej przy-
powieści jest malowidło z początków XV stulecia w kościele filialnym w Haj-
dukach Nyskich51, zaskakujące brzydotą fizjonomii panien, zarówno głupich, 
jak i – co najbardziej dziwi – mądrych, oszpeconych przez zdeformowane 
rysy twarzy, wynikające czy to z nieudolności artysty czy chęci przełamania 
idealizowanej konwencji stylu pięknego52. W kolegiacie sandomierskiej pw. 
NMP parabolę ukazano na jednym z fresków wykonanych w prezbiterium 
między końcem XIV w. a 1434 r. z fundacji Władysława Jagiełły. Scena z pan-
nami stanowi fragment wątku chrystologicznego, złożonego z tradycyjnego 
cyklu głównych wydarzeń ewangelicznych (tzw. dwunastu głównych świąt 
roku), poszerzonego o cykl działalności publicznej Chrystusa (cudów i przy-
powieści), a także cykle: pasyjny oraz Zmartwychwstania53. Ponadto z I poł. 
XV stulecia pochodzą malowane wizerunki panien roztropnych i nierozsąd-
nych w kościele parafialnym pw. świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty 
w Ornecie (prawdopodobnie powstałe w latach 1420–1430)54. 

W epoce średniowiecza motyw nowotestamentowej przypowieści, licz-
nie reprezentowany w rzeźbie i malarstwie ściennym, sporadycznie podej-
mowano również w sztuce witrażowej, m.in. w XIV w. panny wyobrażono 
w oknach katedr w Troyes i Miluzie55, ponadto zachowały się dwie postaci 
panien, mądrej i głupiej, na witrażu (ok. 1380–1390) zdobiącym prezbiterium 
kościoła Mariackiego w Krakowie56. Niekiedy parabolę przedstawiano w de-
talach konstrukcji ołtarzowych, np. w antependium z Getyngi (1360–1370, 
Berlin, Kunstgewerbemuseum), gdzie panny stoją po bokach Chrystusa – 
Sędziego57. W zaginionej predelli poliptyku z kościoła św. Jana Chrzciciela 

50  Odnośnie do wystroju malarskiego we wnętrzu kwidzyńskiej katedry vide L. Krantz, 
J. Domasłowski, Katedra i zamek w Kwidzynie, Warszawa–Poznań–Toruń 1952, s. 52–
59; L. Krantz-Domasłowska, Katedra w Kwidzynie, Toruń 1999, s. 85–90.

51 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Śląska Opolskiego..., s. 109.
52 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie..., s. 48.
53 Malarstwo gotyckie..., s. 119. 
54 Ibidem, s. 83.
55 L. Réau, Iconographie..., s. 358. 
56  Malarstwo gotyckie..., s. 126; L. Kalinowski i in., Średniowieczne witraże kościo-

ła Mariackiego w Krakowie. Historia i konserwacja, „Studia i Materiały Wydzia-
łu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” 
1997, t. 7, s. 52, 56–57. 

57 Z. Kliś, Paruzja..., s. 180. 
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w Stargardzie Szczecińskim (ok. 1460) panny otaczały Chrystusa – Oblu-
bieńca58. Na przestrzeni lat osiemdziesiątych XV stulecia ewangeliczny temat 
podjął Martin Schongauer, autor cyklu dziesięciu grafik ukazujących każdą 
pannę z osobna, który jednak bardziej niż na oddaniu eschatologicznego 
nastroju skupił się na wyeksponowaniu kobiecej anatomii. Wraz z końcem 
XV w. topos panien mądrych i głupich został w sztuce niemalże całkowicie 
zapomniany, występując w okresie nowożytnym już tylko na pojedynczych 
obrazach i rycinach. 
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Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne 
kafle z przedstawieniami o tematyce 
bożonarodzeniowej

W Polsce od czasów późnego średniowiecza stałym elementem wyposażenia 
wnętrz mieszkalnych był piec kaflowy. Pełnił on nie tylko funkcję grzewczą, 
lecz także dekoracyjną. Na wygląd pieca miał wpływ ornament poszczegól-
nych elementów tego urządzenia, czyli kafli. Na przestrzeni wieków można 
zauważyć ogromną różnorodność w ich zdobieniu. Na kaflach znajdujemy 
motywy o tematyce rycerskiej, dworskiej, heraldycznej, architektonicznej, 
mitologicznej, fantastycznej, roślinnej oraz geometrycznej i zoomorficznej. 
Jednym z rodzajów motywów występujących na licach kafli są również moty-
wy religijne. W ramach tej grupy można wyróżnić kafle z przedstawieniami 
o tematyce bożonarodzeniowej. Źródłem do prowadzenia badań na ten temat 
są zabytki odkrywane w trakcie badań archeologicznych. W artykule zosta-
ną zaprezentowane zarówno kafle z terenów Polski, jak i państw ościennych. 

Jednym z pierwszych tematów przedstawień na kaflach, który był za-
powiedzią Bożego Narodzenia, jest motyw Zwiastowania Marii przez Ar-
chanioła Gabriela. Gotycki kafel z taką sceną odnaleziono w trakcie badań 
prowadzonych na terenie siedziby rycerskiej w Jankowie Dolnym pod Gnie-
znem. Zachowany ornament to wyobrażenie klęczącego Archanioła Gabrie-
la, składającego hołd Matce Boskiej. Anioł przekazuje księgę i banderolę 
z inskrypcją zapisaną minuskułą. Inskrypcja ta to skrót słów: „Ave Maria 
gratia plena”1. Inspiracją dla tego przedstawienia był zapewne fragment 
ewangelii św. Łukasza: „Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą”2. 

Kolejnym zabytkiem, na którym odnajdujemy wyobrażenie sceny Zwia-
stowania (ryc. 1), jest kafel odkryty w trakcie wykopalisk prowadzonych na 

1  T. Janiak, Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieź-
nie, Gniezno 2003, s.   81.

2  Łk. 1, 28, tłum. za Biblia Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1990 [dalej: Biblia Tysiąc-
lecia].
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terenie zamku w Malborku w latach 2006–2008. Ten niszowy kafel z począt-
ku XVI w. jest nieco większy – jego wysokość to 28,5 cm. Zawiera on jedynie 
połowę sceny Zwiastowania w postaci klęczącej Marii-orantki. Maryja ma 
ręce uniesione, gotowe na przyjęcie łaski i symbolizujące zawierzenie Bogu. 
Postać otulona jest długim, u dołu pofałdowanym płaszczem. Z lewej stro-
ny widoczny jest pulpit. Ciekawy element tej kompozycji stanowi banderola, 
na której, tak jak w poprzednim przypadku, widnieje inskrypcja wykonana 
minuskułą. Litery zapisane tym sposobem tworzą słowa: ecce ancilla, które 
tłumaczy się jako „Oto Służebnica”3. Inspiracją tego przedstawienia mógł 
być inny fragment z ewangelii Św. Łukasza: „Na to rzekła Maryja: Oto Ja 
służebnica Pańska”4. 

Następne przykłady ornamentów ‒ przedstawień sceny Zwiastowania ‒ od-
najdujemy na kaflach z Hildesheim oraz Stargardu, które datowane są na lata 
sześćdziesiąte XVI w. Centralnym punktem obu kompozycji jest wyobrażenie 
trzech postaci: Marii, Archanioła Gabriela oraz Ducha Świętego, przedstawio-
nego pod postacią gołębicy. Elementy, które uzupełniają kompozycję to klęcz-
nik oraz arkady z filarami. Ten drugi element równocześnie zamyka całość 
tego przedstawienia. Na obu kaflach widoczna jest inskrypcja. Pierwsza, na 
kaflu hildesheimskim, to jakby opis przedstawionej sceny5. Natomiast na za-
bytku ze Stargardu widnieje nietypowy napis – to podpis zduna i rok, w któ-
rym artysta wykonał to dzieło. Właśnie w warsztacie Hansa Bermana z Hesji 
w 1562 r. powstał najprawdopodobniej ten wyjątkowy ornament. To tam kafel 
starannie wymodelowano z gliny, wypalono i pokryto zieloną polewą6. 

Kolejnym motywem ikonograficznym jest przedstawienie Narodzin 
Chrystusa. Kafle z tego typu wyobrażeniami często są spotykane na te-
renie Czech7. Chociaż układ kompozycji jest zróżnicowany, większość 

3  Kafle i piece kaflowe w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, red. B. Bospiesz-
na, Malbork 2013, s. 61.

4 Łk. 1, 38.
5  M. Henkel, Der Kachelofen – Ein Gegenstand der Wohnkultur In Wandel. Eine vol-

kskundlich-archaeologische Studie auf der Basis der Hildesheimer Quellen, Göttin-
gen 1999, s. 64.

6  M. Majewski, Kafle z XVI–XVII wieku z badań na Starym Mieście w Stargardzie (2001–
2004). Tematyka wyobrażeń – wzory graficzne – kierunki importu, [w:] XV Sesja Pomo-
rzoznawcza. Materiały z konferencji, 30 listopada – 2 grudnia 2005, red. G. Nawrolska, 
Elbląg 2007, s. 421.

7  Č. Pavlík, M. Vitanovský, Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravé a ve Slezsku, 
Praha 2004, s. 36–38; M. Tymonová, Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů, 
Praha 2011, s. 20–23.
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przedstawień na tych zabytkach zawiera te same elementy. Na licach kafli 
odnajdujemy m.in. wyobrażenie stajni i żłóbka. Przedstawianie w taki spo-
sób miejsca narodzin Chrystusa świadczy o tym, że średniowiecznym arty-
stom nie były obce teksty nie tylko ewangeliczne, lecz także apokryficzne. 
Snucie takich przypuszczeń jest możliwe ze względu na to, że jedynie w dru-
gim rodzaju utworu – apokryfie Pseudo-Mateusza — odnajdujemy opis mó-
wiący o stajni jako o miejscu przebywania Świętej rodziny po Narodzinach. 
Świadczy o tym jeden z fragmentów tego dzieła:

Trzeciego zaś dnia po narodzeniu Pana Maryja wyszła z jaskini i udała się 
do stajni. Tam złożyła Dzieciątko w żłobie, a wół i osioł przyklękając oddali 
Mu pokłon8.

W tym fragmencie odnajdujemy także informacje na temat pierwszego 
hołdu oddanego Dzieciątku. Przywołany tekst, w połączeniu z pierwszym 
rozdziałem Księgi Izajasza9, stanowił zapewne inspirację dla artystów, 
przedstawiających w ubogiej szopie zwierzęta ‒ woła i osła. Kontrastującymi 
elementami tej kompozycji są proporce i ozdobne wieżyczki stajni10. 

Poza inspiracjami pochodzącymi z Nowego Testamentu i pism apokry-
ficznych zduni podczas tworzenia matryc czerpali pomysły również z in-
nych dzieł sztuki. Dowodem na to jest powielanie pewnych standardowych 
wzorców. Na czeskich kaflach Józef przedstawiony jest z typowymi atrybu-
tami – laską i czapką pasterską11. W typowej pozie dla sztuki po połowie 
XIV w. przedstawiona jest Maryja. Postać ta klęczy, zatopiona w modlitwie 
i adoruje znajdujące się przed nią Dzieciątko. Przedstawienia ze scenami na-
rodzin pełne są symboli. Przykłady opisane wcześniej niosą głęboki przekaz. 
Wyobrażenia Zwiastowania oraz Narodzenia są symbolami wiary w cudow-
ność Narodzin Chrystusa i nienaruszalną dziewiczość Maryi12. Symboliczne 
jest także wyobrażenie nimbu krzyżowego Dzieciątka, przedstawionego na 
innym czeskim kaflu13. Tego typu nimb to aluzja do misji Chrystusa, tj. od-
kupienia grzechów rodu ludzkiego przez śmierć na krzyżu. 

8  Apokryfy Nowego Testamentu, tłum. K. Obrycki, red. M. Starowieyski, Kraków 
2003; PsMt 14,1, s. 310. 

9 Iz 1,3.
10 Č. Pavlík, M. Vitanovský, Encyklopedie kachlů..., ryc. 103, 104.
11 Ibidem, s. 36.
12  P. Freus, Boże Narodzenie w sztuce, http://culture.pl/pl/artykul/boze-narodzenie-w- 

sztuce [dostęp: 22.11.2014].
13 Č. Pavlík, M. Vitanovský, Encyklopedie kachlů..., ryc. 105.



Jadwiga Olbrot

176

Ostatnie z cyklu motywów związanych z narodzeniem Dzieciątka jest 
przedstawienie św. Józefa gotującego kaszę. Początkowo badacze wyobraże-
nie to identyfikowali jako postać mnicha, jednak po zestawieniu tego ka-
fla z innymi zabytkami zreinterpretowano dotychczasowe wyniki badań. 
W kontekście motywów zdobień o tematyce bożonarodzeniowej, odnajdy-
wanych na kaflach, wysnuto przypuszczenia, że właściwsza jest interpretacja 
wyobrażenia jako postaci św. Józefa14. 

Jednym z najczęściej występujących na kaflach motywów są przedsta-
wienia pochodu i pokłonu Trzech Króli. Z historycznego punktu widzenia 
mędrcy wędrujący ze wschodu mogli być astrologami perskiego dworu lub 
kapłanami bóstwa solarnego Mitry. W późnym średniowieczu królowie 
utożsamiani byli jednak z postaciami przybywającymi z trzech różnych, 
znanych w tym czasie, części świata – z Europy, Azji i Afryki15. Mimo to 
wyobrażenia na kaflach zawierają elementy uzbrojenia charakterystyczne 
głównie dla państw europejskich. Nie powinno to dziwić, gdyż rzemieślnicy 
czerpali wzorce do matryc z europejskich dzieł sztuki. 

Dzięki temu opisywane zabytki mogą służyć jako źródło do badań nad 
uzbrojeniem. Ciekawą pod tym kątem analizę przeprowadzili Olgierd Ła-
wrynowicz i Piotr A. Nowakowski16. Zwrócili uwagę na to, że wydatne 
ostrogi (w scenach jeździeckich) i miecze (przedstawienie pieszych) są atry-
butami rycerza-władcy. Istotne jest to, że te elementy uzbrojenia znalazły się 
także na kaflach „z Trzema Królami” (ryc. 2). Tutaj przedstawienie ostróg 
i mieczy miało na celu wskazanie przynależności opisywanych postaci do 
stanu szlacheckiego. 

Ciekawym aspektem badań nad wyobrażeniami pochodu i pokłonu 
Trzech Króli było zwrócenie uwagi na dwojakie ukazywanie tego moty-
wu w ścianie pieca kaflowego. Pierwsza grupa przedstawień, „klasyczna”, 
to ta, gdzie na jednym kaflu widoczne są postaci trzech monarchów. Tego 
typu kompozycja zawiera wizerunek Panny Marii trzymającej na kolanach 
Dzieciątko oraz trzech mędrców. Do kafli drugiej grupy można zaliczyć te, 
na których królowie przedstawiani są głównie jako jeźdźcy. Są to kompo-
zycje dwu- lub trzyczęściowe. W zamierzeniu na taką kompozycję składa-
ły się w pierwszym przypadku dwa kafle ‒ z przedstawieniem dwóch króli 
oraz z przedstawieniem Matki z Dzieciątkiem i jednym królem. W drugim 

14 Ibidem, s. 37.
15 Ibidem.
16  O. Ławrynowicz, P. A. Nowakowski, Średniowieczne kafle jako źródło poznania 

uzbrojenia, „Arma et Medium Aevum” 2009, t. 1, s. 119.
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przypadku kompozycja składała się z trzech kafli. W tym trzyczęściowym 
wariancie każdy król był przedstawiony na osobnym kaflu17. 

Innym rodzajem motywu, zawierającego wizerunki mędrców, jest mo-
tyw oddania pokłonu Jezusowi. Elementem charakterystycznym tych kom-
pozycji jest m.in. gwiazda betlejemska, na którą wskazuje zawsze Melchior. 
Wyobrażenia „pokłonu Trzech Króli” przedstawiają także postać Dzieciątka, 
które trzyma Maryja oraz podarunki dla Nowonarodzonego. Te dary mają 
wymowę symboliczną. Złoto, które wręcza Kacper jest wyrazem królewskiej 
dostojności, kadzidło Melchiora to symbol boskości, natomiast ostatni po-
darunek, mirra to oznaka cierpienia i męki18. Podążając tym tropem, moż-
na twierdzić, że Mędrcy, poprzez złożenie darów, chcieli obwieścić światu 
prawdę o Jezusie ‒ obwołując go Królem i Bogiem oraz zapowiadając jego 
mękę. Taka interpretacja symboliki przedstawień „pokłonu Trzech Króli” 
jest przyczynkiem do rozważań na temat programu ikonograficznego pieca 
kaflowego – jego różnorodności w charakterze i wymowie19.

Do kafli nawiązujących tematyką do okresu bożonarodzeniowego moż-
na zaliczyć także zabytki, na których odnajdujemy wizerunki aniołów. 
Przedstawienia tych pozaziemskich istot widnieją najczęściej na kaflach 
z tzw. „aniołem-tarczownikiem”. Tego typu obiekty nawiązują jednak do 
omawianej tematyki tylko pośrednio. Poza scenami Zwiastowania, o któ-
rych już wspomniano, wizerunki aniołów nie były umieszczane w central-
nym punkcie kompozycji. Zazwyczaj przedstawienia tych nadprzyrodzo-
nych istot to jedynie elementy wypełniające przestrzeń większego obrazu 
bożonarodzeniowego. Wyobrażenia aniołów opierają się na tradycyjnych 
formach, znanych w sztuce już od IV w.20 Anioły mają postać ludzką. Spo-
śród pozostałych postaci, przedstawionych na kaflach, wyróżniają je jedy-
nie skrzydła. 

Kolejnym motywem ikonograficznym związanym z tematyką bożona-
rodzeniową jest przedstawienie Dzieciątka Jezus trzymającego krzyż. Wy-
obrażenie to jest niezwykle ciekawe ze względu na swą symbolikę. W tym 
kontekście nowonarodzony Chrystus to symbol początku, wcielenia, a krzyż 
‒ to oznaka śmierci. Zestawienie motywów Narodzenia i Ukrzyżowania to 
ideowa klamra spinająca zbawczą misję Jezusa. Inspiracją tak ciekawego 
zdobienia przedstawionego na kaflu była rycina. Badania nad ustaleniem 

17 Č. Pavlík, M. Vitanovský, Encyklopedie kachlů..., s. 38.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 P. Freus, Boże Narodzenie...
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wzornika tego motywu dowiodły, że szablonem był druk z życzeniami no-
worocznymi, pochodzący z lat 1490–150021. 

Ostatnim motywem, nawiązującym pośrednio do tematyki bożonaro-
dzeniowej, jest przedstawienie św. Anny Samotrzeciej. Motyw ten to wy-
obrażenie siedzącej na ławie świętej, której towarzyszy córka – Maryja oraz 
Dzieciątko Jezus. Taka kompozycja zdobiła piec kaflowy w zamku w Ino-
włodzu w XVI w. Podczas badań wykopaliskowych na terenie tego obiektu 
odkryto 12 takich kafli22. 

Zabytki te poddano szczegółowej analizie. Kafle z wizerunkiem św. Anny 
były pokryte różnobarwną polewą ‒ zieloną, oliwkowozieloną, jasnobrązo-
wą oraz brązowo-czerwoną. Dzięki dalszym badaniom, polegającym m.in. 
na ustaleniu podobieństwa kafli w cechach technologiczno-technicznych, 
zrekonstruowano bryłę pieca. Zestawiono w jednym rzędzie kafle o tym sa-
mym motywie, pokryte tym samym rodzajem polewy23. Zaproponowano 
także odmienną próbę rekonstrukcji pieca.

Archeolodzy badający zamek w Chudowie, rekonstruując piec kaflowy, 
zestawili w jednym rzędzie kafle o różnej tematyce i o różnym kolorze szkli-
wa24. W ten sposób należałoby również rekonstruować piece, zawierające 
motywy bożonarodzeniowe. W piecu pierwszym z Jankowa Dolnego, dato-
wanym na drugą ćwierć XV w., obok przedstawienia ze sceną Zwiastowa-
nia czy pokłonu Trzech Króli, stawia się kafle z wyobrażeniami o tematy-
ce dworskiej, heraldycznej, mitologicznej, architektonicznej, zoomorficznej 
oraz geometrycznej (ryc. 3)25.

W trakcie badań, mających na celu uszeregowanie poszczególnych mo-
tywów zdobień i w konsekwencji zrekonstruowanie wyglądu urządzenia 
grzewczego naukowcy często próbują odnaleźć uniwersalny klucz, który po-
magałby przy odtwarzaniu wyglądu pieców kaflowych. Jeden z takich wzor-
ców przedstawił Tomasz Janiak26. Według niego, zróżnicowane motywy 
można uporządkować na zasadzie przeciwieństwa, zestawiając kafle o tema-
tyce religijnej w górnej partii pieca, a te dotyczące sfery ziemskiej ‒ w niższej 

21 T. Janiak, Kafle gotyckie..., s. 32.
22 I. Motylewska, Renesansowe kafle z zamku w Inowłodzu, Łódź 2008, s. 29.
23 Ibidem, tabl. XLVI.
24  P. Nocuń, Późnogotycki piec kaflowy z zamku w Chudowie koło Gliwic. Idea odtwo-

rzenia zabytku na podstawie pozyskanego materiału archeologicznego, „Alma Ma-
ter” 2008, nr 99, s. 125.

25  M. Dąbrowska, Piec jako nośnik idei?, „Archaeologia Historica Polona” 2013, t. 21, 
s. 211–212.

26 T. Janiak, Kafle gotyckie..., s. 29.
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jego części. Wydaje się, że takie rozwiązanie można uznać za uniwersalne 
jedynie w niektórych przypadkach. Należy zwrócić uwagę na to, że warszta-
ty kaflarskie w poszczególnych okresach tworzyły odmienne pod względem 
stylistycznym kafle. Zapewne również w różnych warsztatach, w różnych 
czasach, kształtowano w odmienny sposób programy ikonograficzne pieców 
kaflowych27. 

Chociaż problem rekonstrukcji tych szczególnych urządzeń grzewczych 
zostaje nie do końca rozwiązany, podsumowanie powyższych rozważań daje 
nam co najmniej częściowe wyobrażenie wyglądu pieca. Jak wykazują ana-
lizy, kafle zdobione motywami związanymi z tematyką Bożego Narodzenia 
są zabytkami niezwykle ciekawymi. Na terenie Polski przykłady tego typu 
ornamentu odkryto m.in. podczas badań w Jankowie Dolnym, Jarocinie, 
Gnieźnie, Malborku, Stargardzie oraz w Inowłodzu. Zabytki te datowane na 
okres od XIV do XVI w. są wyrazem estetyki tamtych czasów. 
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Aneks

Ryc. 1. Kafel z przedstawieniem sceny Zwiastowania z zamku krzyżackiego w Malborku. 
Źródło: Kafle i piece kaflowe…, s. 202
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Jadwiga Olbrot

Ryc. 2. Kafel z przedstawieniem Króla Baltazara z zamku Točnik. 
Źródło: O. Ławrynowicz, P. A. Nowakowski, Średniowieczne kafle..., s. 128

Motyw Przedstawienie

Religijny
alegoria grzechu pierworodnego, Zwiastowanie, pokłon Trzech 
Króli, Matka Boska pod krzyżem, św. Jerzy, św. Marcin, pelikan 
karmiący pisklęta, anioł 

Rycerski/dworski dworzanin i dwórka, zaślubiny, woźnica, muzykanci 

Heraldyczny herby: państwowe, ziemskie, rycerskie, dostojników kościelnych

Architektoniczny maswerk okienny, budowle np. kościół, witraż

Mityczny/fanta-
styczny

syreny, hybrydy z głową ptaka

Zoomorficzny lwy

Geometryczny plecionka

Ryc. 3. Zestawienie motywów przedstawionych na piecu kaflowym I. z Jankowa Dolnego koło Gniezna.
Źródło: T. Janiak, Kafle gotyckie..., s. 35–100
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Późnośredniowieczne importowane czarki typu 
Maigelein z terenu ziem polskich

Mianem czarek typu Maigelein określa się niewielkich rozmiarów szklane, 
miseczkowate naczynia o półkolistym lub cylindrycznym korpusie1, służące 
najprawdopodobniej do podawania napojów (ryc. 1). Produkowane były one 
powszechnie w niemieckim kręgu wytwórczości szklarskiej2, głównie w XV 
i pierwszej ćwierci XVI w.3

Wykonywano je z szkła leśnego, nieodbarwionego w masie4, w zamiej-
skich hutach5 zlokalizowanych w Niemczech i w dorzeczu dolnego Renu. 
Masa szklana użyta do ich produkcji charakteryzuje się zazwyczaj niskim 
stopniem klarowności, co przejawia się w widocznych w strukturze naczy-
nia pęcherzykach powietrza oraz wtrętach ciał obcych. Naczynia powsta-
wały poprzez wydmuchanie na piszczeli z tzw. wolnej ręki (w przypadku 
okazów o gładkich, cylindrycznych korpusach) lub poprzez ukształtowanie 
w specjalnej formie z negatywem wzoru6. 

Część odnalezionych podczas badań archeologicznych czarek ma gład-
kie, niezdobione korpusy, jednak większość z nich zdobi ornament w posta-
ci ukośnych żeber, żłobkowania, motywu drobnej siatki lub guzków, które 
w literaturze określane są mianem Buckelmuster7.

1 F. Rademacher, Die deutschen Gläser des Mittelalter, Berlin 1933, tabl. 22.
2  Glass. A pocket dictionary of terms commonly used to describe glass and glassma-

king, ed. D. Whitehouse, Corning–New York, s. 53.
3 O. Drahatová, Szkło europejskie, Warszawa 1984, s. 214.
4  Nieodbarwiona masa szklana używana w okresie późnego średniowiecza do pro-

dukcji naczyń miała jasnozielony kolor, co wywołane było związkami żelaza za-
wartymi w nieoczyszczonych surowcach użytych do jej przygotowania, takich jak 
potaż i piasek.

5 A. Polak, Szkło i jego historia, Warszawa 1981, s. 55 i n.
6  Możliwe było także wytworzenie niektórych wzorów poprzez umieszczenie wy-

dmuchanego na piszczeli, gorącego i plastycznego jeszcze wyrobu w kształtującej 
formie, wykonanej np. z drutu.

7  M. Milewska, Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne importowane naczynia szkla-
ne z zamku w Pucku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2007, t. 55, nr 1, s. 8.
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Forma miseczki (czarki) w kulturze Europy północnej stanowi zapoży-
czenie z cywilizacji śródziemnomorskiej. Podobne zabytki, choć o wcze-
śniejszej chronologii, odnotowano bowiem w trakcie prac wykopaliskowych 
w Koryncie8 (XI/XII w.) i w Wenecji9 (XII/XIV w.). Przyjmuje się jednak, że 
klasyczne czarki Maigelein (wraz z podobnymi do nich miseczkami typu 
napfförmigen Bechern) stanowią ostatnie z ogniw rozwojowych szklanek 
wydmuchiwanych w formie10, często spotykanych w kulturze materialnej 
okresu dojrzałego średniowiecza na ziemiach niemieckich.

W literaturze zagranicznej czarki Maigelein określane są jako powszech-
ne, popularne wyroby okresu późnego średniowiecza i początku czasów no-
wożytnych11. Znaleziska kompletnie lub częściowo zachowanych zabytków 
tego typu znane są z licznych stanowisk Europy północno-zachodniej, m.in. 
z Lubeki, Brunszwiku, Getyngi, Brugii czy Antwerpii12, ale ich obecność 
poświadczona jest także na terenie Skandynawii, np. w Trondheim, Bergen, 
Lundzie i Uppsali13.

Powszechność występowania tych naczyń na wymienionych obszarach 
kontrastuje z niewielką liczbą znalezisk tego typu znanych z ziem polskich (ryc. 
2). Dotychczas fragmenty szkła lub lepiej zachowane partie całych miseczek, 
które z pewnością można identyfikować z czarkami typu Maigelein, odkryto 
jedynie na siedmiu stanowiskach. Dodatkowo w dwóch miejscach odnotowa-
no ułamki, które ze względu na znaczny stopień rozdrobnienia lub korozji nie 
pozwalają jednoznacznie określić, jaką formę reprezentowały, ale wykazują 
pewne cechy formalne, które mogłyby je wiązać z omawianymi naczyniami. 

Najliczniejszy i najlepiej zachowany zbiór czarek typu Maigelein znany 
z ziem polskich pochodzi z Pucka14 (ryc. 3). Podczas prac wykopaliskowych 
prowadzonych na zamku krzyżackim odkryto tam fragmenty dziewięciu 
naczyń, które datowane są na ostatnią ćwierć XV i pierwsze dziesięciolecia 
XVI w. Zachowane średnice wylewów mieszczą się w przedziale od 6,2 do 
7,1 cm. Korpus jednego naczynia zdobiony był ukośnymi garbikami, na-
tomiast pozostałe ‒ ornamentem guzowym. Wszystkie obiekty powstały 
w wyniku wydmuchania w formie. 

8 O. Drahatová, Szkło..., s. 29.
9 Ibidem.
10 M. Milewska, Późnośredniowieczne..., s. 8.
11  C. Hess, T. Husband, European Glass in the J. Paul Getty Museum, Los Angeles 1997, 

s. 30.
12 Cf. M. Milewska, Późnośredniowieczne..., s. 9.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 8–10.
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Równie liczny, ale znacznie gorzej zachowany zbiór odkryto na zamku 
w Kole koło Konina15 (ryc. 4). Reprezentuje go 15 fragmentów czarek dato-
wanych na schyłek XIV, XV i początek XVI stulecia, wśród których w toku 
analizy formalnej wyróżniono kilka typów, odmian i wariantów. Podsta-
wą wydzielenia typu A była obecność szyjki, typu B – jej brak. Odmiany 
(a w czarkach pierwszego typu dodatkowo warianty) wyróżniono natomiast 
na podstawie kształtu szyjki lub formy wylewu. Ich średnice mieszczą się 
w przedziale od 6,5 do 13,9 cm. Prawie wszystkie zachowane partie kor-
pusów miały ornament w postaci ukośnych lub pionowych żeberek, tylko 
w jednym naczyniu stwierdzono brak zdobienia. Interesująco przedstawia 
się kwestia barwy szkła, która określona została dla dwóch ułamków jako 
żółtawa. Zanotowano także dwa szkła bezbarwne. W pozostałych przypad-
kach korozja uniemożliwiła odczytanie koloru.

Spory fragment czarki typu Maigelein odnaleziono także w trakcie prac 
wykopaliskowych w Gdańsku16 na stanowisku Lastadia (ryc. 5). Zabytek po-
przez analogię jest datowany na połowę XV w. Jego średnica wynosi około 
7 cm. Korpus pokrywa ornament siatki drobnych guzków w typie Buckel-
muster, które powstały w wyniku ukształtowania w formie. Przedmiot wy-
konano z średniej jakości szkła leśnego o typowej, jasnozielonej barwie. 

Jeden fragment zabytku omawianego typu znany jest także z Solca nad 
Wisłą17. Jest to górna część miseczki, na której wyróżnić można gładką szyj-
kę wraz z lekko spłaszczonym obrzeżem18, lekko nachyloną do wewnątrz 
naczynia, oraz część zachowanego brzuśca w miejscu jego największej wy-
dętości. Fragment czarki został wydatowany na przełom XV i XVI w. Śred-
nica wylewu wynosi około 10–12 cm. Odnotowano na nim także zdobienia 

15  M. Kwiatkowska, Czarki szklane z zamku w Kole, woj. Konin (XIV/XV–XV/XVI w.), 
„Zeszyty Muzealne” 1989, nr 1, s. 69–81.

16  O. Krukowska, Szkło w badaniach archeologicznych Gdańska, [w:] Stan badań ar-
cheologicznych miast w Polsce, red. Z. Borcowski, M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 
2009, s. 440.

17  S. Ciepiela, Zabytki szklane z Solca nad Wisłą od końca XV do XVIII/XIX w., „Stu-
dia i Materiały z Historii Kultury Materialnej” 1971, t. 45: Wyroby rzemieślnicze 
w Polsce w XIV–XVIII w., red. Z. Kamieńska, s. 190–191.

18  Skrajny element szyjki, wylewu lub korpusu, nieskładający się na objętość naczynia, 
który może być pogrubiony, zaokrąglony lub pionowo względnie ukoście ścięty; 
może być bezpośrednim przedłużeniem wylewu, szyjki lub korpusu lub może być 
wysunięty poziomo na zewnątrz (za Ł. Brzeżycka, Późnośredniowieczne i nowożyt-
ne szklane naczynia apteczne odkryte na Starym Mieście w Poznaniu, „Acta Univer-
sitatis Nicolai Copernici” 1995, t. 22, s. 66).



Sebastian Siembora

186

w postaci pionowych żłobków. Zły stan zachowania uniemożliwił określenie 
barwy masy szklanej użytej do wyprodukowania przedmiotu. 

Interesującym znaleziskiem jest fragment czarki pozyskany w toku prac 
wykopaliskowych na Starym Mieście w Poznaniu19 (Plac Kolegiacki 17), da-
towany na przełom XIV/XV i XV w. Zachowała się górna partia naczynia, 
w której wyróżnić można wylew o średnicy 9 cm (obrzeże uległo zniszcze-
niu) wraz z częścią korpusu, który zdobiony jest rzędem lekko skośnych 
w kierunku dna żeberek. Cechą wyróżniającą omawiany zabytek od zna-
nych z ziem polskich czarek typu Maigelein jest zastosowanie do jego ozdo-
by nitki szklanej umieszczonej dookolnie 0,4 cm poniżej krawędzi obrzeża. 
Jak dotąd taką dekorację odnotowano wyłącznie na znalezisku z Poznania. 
Przedmiot wykonano ze szkła niskiej klarowności, odbarwionego w masie, 
poprzez wydmuchanie w formie.

Jakkolwiek z Poznania (Garbary 75/77) znane są jeszcze dwa fragmenty 
szkieł identyfikowane jako pochodzące z czarek typu Maigelein, ich opraco-
wanie jednak nie zostało dotychczas opublikowane20. Wiadomo jednak, że 
oba fragmenty miały zdobienie żeberkami, podobną formę oraz dane me-
tryczne21. Nie opublikowano także wyników opracowań analogicznych za-
bytków pochodzących z Kruszwicy22, które datowane są na nieco późniejszy 
okres, tzn. na koniec XVI i początek XVII w.23 oraz z Lubina24, w przypadku 
którego również znana jest wyłącznie chronologia określona na przełom XV 
i XVI stulecia.

Dwa fragmenty szkieł, których szczątkowy stan zachowania oraz silna 
korozja uniemożliwiają jednoznacznie określenie formy z jakiej pochodzi-
ły, odkryto podczas prac wykopaliskowych na zamku w Grudziądzu25 oraz 
Człuchowie26. W obu przypadkach analiza makroskopowa zachowanych 

19  B. Twardosz, Trzy późnośredniowieczne i nowożytne naczynia szklane z Poznania, 
„Fontes Archaeologici Posnanienses” 2011, t. 47, s. 303–308.

20 Ibidem..., s. 304.
21 Ibidem, s. 305.
22  B. Panczenko, Średniowieczne i nowożytne szkło użytkowe z Kruszwicy (stanowi-

ska 1, 4, 5), Poznań 1978 (maszynopis pracy magisterskiej w bibliotece Instytutu 
Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr kat. 10837).

23 B. Twardosz, Trzy późnośredniowieczne..., s. 305.
24 Ibidem, s. 304–305.
25  M. Markiewicz, Wyroby ze szkła, [w:] Zamek w Grudziądzu w świetle źródeł arche-

ologicznych. Studia i materiały, red. M. Wiewióra, Toruń 2012, s. 292.
26  S. Siembora, Naczynia szklane z badań archeologicznych pod wieżą Zamku Wy-

sokiego w Człuchowie, Warszawa 2013, s. 51–52 (maszynopis pracy licencjackiej 
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cech formalnych pozwala jednak na hipotetyczne założenie, że mogą one 
pochodzić z czarek typu Maigelein. W pierwszym przypadku mowa o gór-
nym fragmencie naczynia z zachowaną częścią gładkiego pasa szyjki bądź 
wylewu, charakterystycznego dla naczyń tego typu. W drugim przypadku 
mamy do czynienia z ułamkiem korpusu z widocznym ornamentem lekko 
ukośnego żłobkowania. 

Dokonane zestawienie generuje liczne problemy badawcze. Nieznaczna 
liczba czarek odnotowana na ziemiach polskich zmusza do postawienia py-
tania, dlaczego obecność tej formy wyrobu jest tak rzadka w porównaniu 
do licznych znalezisk tego typu na terenie Europy Północno-Zachodniej? 
Pojawia się także pytanie, dlaczego czarek nie zarejestrowano w materiale 
archeologicznym pochodzącym z historycznych centrów miast, w których 
można by się tego spodziewać. Dla przykładu, ani jeden egzemplarz, jak do-
tychczas, nie jest znany z bogatego w okresie późnego średniowiecza, por-
towego Elbląga27, utrzymującego liczne kontakty handlowe drogą morską 
z Północnymi Niemcami, ani też z Wrocławia, pozostającego w silnej re-
lacji gospodarczo-kulturowej w analogicznym okresie z obszarem Niemiec 
Południowych28. 

Wydaje się, że stan badań archeologicznych dotyczących ziem polskich 
w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych tylko częściowo wyja-
śnia znikomą liczbę odkrytych czarek. Badania nad szkłem i opracowania 
wyrobów wykonanych z tego tworzywa nadal stanowią margines działań 
podejmowanych w ramach archeologii historycznej w Polsce29, ale pomi-
mo tego dysponujemy stosunkowo sporą bazą źródłową dla tej kategorii 
zabytków, w której zauważalny jest fakt znikomej reprezentacji miseczek 
Maigelein wobec częstego występowania innych form szklanic, pucharków 
i kubków, które wiązać można z niemiecko-niderlandzkim kręgiem wy-
twórczości szklarskiej. W literaturze zagranicznej pojawiają się stwierdze-
nia, że forma czarki jest łatwiejsza w identyfikacji niż forma szklanicy30. 

w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego).

27  A. Gołębiewski, Importy naczyń szklanych na Starym Mieście w Elblągu w średnio-
wieczu i okresie nowożytnym, „Archaeologia Elbingensis” 1992, t. 2, s. 37–46.

28  Cf. J. Biszkont, Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku, „Wratislavia Antiqua” 
2005, t. 7.

29 L. Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996, s. 235. 
30  Ch. Tøssebro, Wine and power. A spatial and stratigraphical study of the pottery and 

glass assemblages from the wine cellar in Bergen, Norway, “Historische Archäologie” 
2012, Vol. 2, s. 10.
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Ze stwierdzeniem tym należy się zgodzić jedynie częściowo, ponieważ wo-
bec znacznej wariantywności kształtów szklanic w późnym średniowieczu 
rolą badacza jest nie tylko określenie formy (szklanica), lecz także jej typu 
(Rippenbecher, Keulengläser, Römerartiger Becher itd.), co dla niedoświad-
czonego badacza szkła może być tak samo kłopotliwe jak identyfikacja frag-
mentu szkła jako części miseczki.

Osobną kwestią wydaje się również szczegółowa analiza funkcji czarek 
typu Maigelein. Wśród zaproponowanych przez badaczy rozwiązań przewa-
ża pogląd, że były to naczynia do picia, ale pojawiły się także stwierdzenia, 
że mogły one służyć do przechowywania płynnych relikwii31 albo serwowa-
nia potraw32 (np. rodzynek, miodu i sypkich przypraw). Być może to ostatnie 
stwierdzenie, które wymaga podjęcia badań nad różnicami w szeroko rozu-
mianej kulturze stołu stanowi przynajmniej częściowe wyjaśnienie posta-
wionego powyżej pytania. 

Pewnym uzasadnieniem może być także aspekt ekonomiczny. Do poło-
wy XVI w. hutnictwo szkła na ziemiach polskich nie było rozwinięte33. Ist-
niejące ówcześnie huty produkowały wyroby o niskiej jakości i zapewne niż-
szych walorach estetycznych niż warsztaty zachodnioeuropejskie, w wyniku 
czego nie pokrywały one zapotrzebowania na naczynia szklane a braki te 
uzupełniano wyrobami importowanymi. Zarówno wyroby zagraniczne (ze 
względu na znaczne koszty transportu), jak i miejscowe (ze względu na ich 
znikomą liczbę) musiały być drogie, w związku z czym bardziej ekonomicz-
nym rozwiązaniem był zakup naczyń wchodzących w zakres podstawowej 
zastawy stołowej, takich jak szklanice i szklanki, ewentualnie kubki. Tym 
samym można tłumaczyć znaczną popularność w okresie późnośrednio-
wiecznym i nowożytnym szklanic fletowatych i typu fletowego34.

Podsumowując należy podkreślić, że czarki typu Maigelein odnotowano 
dotychczas tylko na siedmiu stanowiskach w Polsce. Dodatkowo na dwóch 
wystąpiły fragmenty szkła, których cechy formalne wykazują pewne ana-
logie z omawianą kategorią zabytków. Geograficznie zasięg występowania 
omawianych znalezisk obejmuje głównie Polskę północno-zachodnią, za 
wyjątkiem Solca nad Wisłą, do którego tego typu wyroby mogły dotrzeć 
drogą rzeczną, należy jednak pamiętać o stosunkowo późnej chronologii 

31 Cf. O. Krukowska, Szkło w badaniach..., s. 440.
32 B. Twardosz, Trzy późnośredniowieczne..., s. 305.
33 A. Wyrobisz, Szkło w Polsce od XIV do XVIII w., Wrocław 1968, s. 16 i n.
34  Mianem szklanic fletowych i typu fletowego określane są wysokie, smukłe szklani-

ce na stopkach, osiągające wysokość około 60 cm i pojemność około 1 litra.
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odkrytych tam zabytków. Wszystkie omawiane obiekty należy uznać za 
importy z terenu Niemiec. Wspólne dla uwzględnionych egzemplarzy są: 
ogólna morfologia naczynia w tym ich niewielkie rozmiary oraz charak-
terystyczne ukształtowanie szyjki bądź wylewu, chronologia ich wystę-
powania, technika produkcji w formie oraz ornamentowanie korpusu (za 
wyjątkiem jednego okazu). Zróżnicowanie natomiast występuje w zakresie 
rodzaju dekoracji, a także barwy szkła. Na obecnym etapie nie jest możliwe 
jednoznaczne wyjaśnienie faktu marginalnego użytkowania miseczek na 
ziemiach polskich w omawianym okresie oraz określenie ich podstawowej 
funkcji. Odpowiedź na te pytania wymaga podjęcia dalszych specjalistycz-
nych badań w wymienionym zakresie. 
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Aneks

Ryc. 1. Czarka typu Maigelein ze zbiorów Jean Paul Getty Museum. 
Fot. na licencji Open Content Program

Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk, na których odnaleziono fragmenty czarek typu Maigelein 
(nr 1–7 – potwierdzone występowanie czarki; nr 8–9 – domniemane występowanie czarki). 
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Ryc. 3. Znaleziska czarek typu Maigelein z Pucka.
Źródło: M. Milewska, Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne importowane naczynia…, ryc. 3, s. 9

Ryc. 4. Znaleziska czarek typu Maigelein z Koła k. Konina.
Źródło: M. Kwiatkowska, Czarki szklane z zamku w Kole…, tabl. I, s. 78; tabl. II, s. 78; tabl. IV, s. 79

Ryc. 5. Czarka typu Maigelein z Gdańska.
Źródło: O. Krukowska, Szkło w badaniach archeologicznych…, ryc. 15, s. 447
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Szymon Swoboda

Średniowieczne relikty kultu św. Kingi.  
Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi  
przy kościele klasztornym sióstr klarysek 
w Starym Sączu

Ulokowany w widłach Popradu i Dunajca Stary Sącz poprzez przywilej księcia 
Bolesława Wstydliwego nadany Kindze wraz z Ziemią Sądecką stał się mia-
stem, z którym od tamtej pory związała ona swoje losy aż do śmierci. I vice 
versa, to Sącz aż do dnia dzisiejszego jest tą miejscowością, która nierozerwal-
nie tworzyła i tworzy swą historię, wykorzystując dzieje swej Pani1. Przede 
wszystkim stał się on centrum kultowym św. Kingi, wpisanym w lokalną 
i ponadlokalną topographia sacra. Głównym ośrodkiem kultu stał się klasztor 
Panien Ubogich, w jego obrębie zaś ‒ grób Świętej Założycielki, mieszczący 
się w kaplicy przyklasztornego kościoła. Stanowiąc axis mundi, otworzył Nie-
bo na łaski dla tłumnie przybywających pielgrzymów. Kaplica ta od początku 
swego powstania funkcjonowała jako szczególne miejsce – sanktuarium oraz 
mauzoleum fundatorki – co staram się wyłożyć w niniejszym artykule.

Historia i dyspozycja kościoła

Przyjmuje się, że budowa kościoła przebiegała w dwóch zasadniczych fa-
zach: I (1280–1292) – od fundacji klasztoru do śmierci Kingi; II (1328–1332) 
– zakończona konsekracją przez biskupa krakowskiego Jana Grota2. Prace 

1  Sącz stał się od XIII/XIV w. znaczącym ośrodkiem kultury na Podkarpaciu (klasz-
tor był m.in. jednym z pierwszych ognisk kształcenia kobiet na ziemiach polskich); 
vide U. Janicka-Krzywda, Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski Południowej, 
„Nasza Przeszłość” 1997, nr 88, s. 37; S. Rosół, Święta Kinga, jej klasztor i miasto 
Sącz Stary, Nowy Sącz 1892, s. 26–27; M. Kornecki, W kręgu sztuki klasztoru sta-
rosądeckich klarysek, „Currenda” 1981, nr 5–8, s. 139.

2  Ważniejsze opracowania tego tematu, vide P. i T. Łopatkiewiczowie, Stanisława 
Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego, t. 1–2, Kraków 2007; Z. Beiers- 
dorf, B. Krasnowolski, Architektura i urbanistyka miasta Starego Sącza, [w:] Ikono-
grafia Starego i Nowego Sącza, red. A. Florek, Nowy Sącz 2005, s. 5–14; Architektura 
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wykończeniowe w kościele trwały jeszcze w 2 poł. XIV w. Datę fundacji 
założenia klasztornego – rok 1280 – można przyjąć jednocześnie jako czas 
rozpoczęcia budowy murowanego kościoła. W 1285 r. arcybiskup Jakub 
Świnka dokonał pierwszej konsekracji i nadał czterdziestodniowe odpu-
sty wszystkim, którzy w wyznaczone święta nawiedzą Stary Sącz3. Należy 
przypuszczać, że poświęcenie dotyczyło samego prezbiterium, które zostało 
wybudowane jako pierwsze i pełniło funkcję oratorium4. Część prezbiterial-
na uznawana jest z tego względu za najstarszą, co zdają się potwierdzać ele-
menty kamieniarki oraz zespół przedstawień o cechach późnoromańskich, 
wyrytych w tynku na jego północnej ścianie5. Tradycja natomiast upatruje 
najstarszych zabytków w obrębie kaplicy Kingi, co jest zrozumiale w świetle 
symboliki centrum kultowego.

Kościół jest budowlą gotycką, orientowaną, jednonawową, opiętą ze-
wnętrznymi szkarpami, z wydłużonym pięcioprzęsłowym korpusem i krót-
kim półtoraprzęsłowym, węższym i zamkniętym trójboczne prezbiterium. 
Wnętrze korpusu ukształtowane jest w sposób wieloczłonowy i dzieli się 
na dwie zasadnicze części: pierwszą od strony prezbiterium stanowi krótka 
dwuprzęsłowa nawa, natomiast część druga jest trójprzęsłowa i dwukondy-
gnacyjna. Górną kondygnację stanowi chór muzyczny i oratorium zakonne 
otwarte do nawy (otwarcie ma formę ostrołukową z maswerkiem). Dolna 
kondygnacja to dwunawowa hala nakryta sklepieniem krzyżowo-żebro-
wym, wspartym na filarze środkowym, ustawionym w osi kościoła (tzw. 

gotycka w Polsce, red. M. Arszyński, T. Mroczko, A. Włodarek, t. 1–2, Warszawa 1995, 
s. 214–215, 516; P. Pencakowski, Gotyckie kościoły zakonu św. Franciszka w Starym 
i Nowym Sączu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1991, nr 36, z. 2, s. 83–102; 
B. Kumor, Fundacja starosądeckiego klasztoru i parafie na Sądecczyźnie fundowane 
przez pp. Klaryski, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1987, nr 10, s. 157–164; Z. Beiers- 
dorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego, Kraków–
Wrocław 1985; Materiały do dziejów kościoła klasztornego S.S. Klarysek w Starym 
Sączu, „Rocznik Sądecki” 1982, nr 17, s. 291–296; Sztuka Starego Sącza, [w:] Historia 
Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 r., red. H. Barycz, Kraków 1979, 
s. 303–340; W. Bazielich, Stary Sącz i jego zabytki, Kraków 1961.

3 B. Kumor, Fundacja..., s. 162.
4  Rzecz częsta m.in. w kościołach mendykanckich zakonów męskich, gdzie w ten m.in. 

sposób tłumaczy się kwestię powstawania długich prezbiteriów; vide M. Machowski, 
Architektura Franciszkanów w Polsce w XIII w., [w:] Zakony franciszkańskie w Pol-
sce. Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2, 3, red. J. Kłoczowski, Lublin 1982, 
s. 198–199; A. Grzybkowski, Zagadnienie długich chórów kościołów mendykanckich 
w Europie środkowo-wschodniej w XIII w., [w:] Zakony..., s. 227–247.

5 M. Kornecki, W kręgu..., s. 141.
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kapitularz). Kościół do dziś zachował gotycki detal architektoniczno-pla-
styczny – ostrołukowe portale, okna z maswerkami oraz sklepienia żebrowe 
ze wspornikami6. Rodzaj podparcia sklepień na wspornikach w mniej więcej 
⅔ wysokości nawy, a nie na sięgających do posadzki filarach i służkach oraz 
dość duża płaszczyzna ścian ożywiona jedynie otworami okiennymi, wska-
zują na formy tzw. gotyku redukcyjnego. W późniejszych wiekach średnio-
wieczna bryła kościoła wzbogacona została dekoracją nowożytną.

Przedstawiony układ przestrzenny był podyktowany surową regułą klasz-
torną, bezwzględnie nakazującą odseparowanie chóru i oratorium od reszty 
kościoła, co miało wpływ na umieszczenie ich jako obszernej empory w za-
chodniej części korpusu. Analogii w tym wypadku dostarczają inne założe-
nia żeńskich zakonów klauzurowych, m.in. dominikanek w Imbach (koniec 
XIII w.), klarysek w Dürnstein (1306–1326) i kościół klarysek w Óbudzie 
(1334–1349)7. Świątynie te odróżniają się od franciszkańskich i dominikań-
skich kościołów założeń męskich. Brak w nich wydłużonej zamkniętej pro-
sto partii prezbiterialnej, tak charakterystycznej dla konwentów brackich. 
Pojawiają się natomiast wydzielone przestrzenie, objęte klauzurą zakonną, 
które połączone są z pozostałą – mieszkalną – częścią klasztoru8. Jak za-
uważa Andrzej Grzybowski, budowle mendykanckie, powstające w Polsce 
ok. 1300 r. charakteryzowała znaczna różnorodność – nie łączyły ich jakieś 
wspólne cechy ponadregionalne, nie podporządkowywały się także lokalnej 
tradycji stylowej, która była zbyt słaba na terenach zarówno Małopolski, jak 
i Wielkopolski9.

6  Pierwotnie kościół przekrywały sklepienia krzyżowo-żebrowe nad prezbiterium 
i kapitularzem, natomiast nawa i oratorium przekryte były stropami (zastąpione 
przez sklepienia późnogotyckie w nawie i barokowe w oratorium); vide Z. Beiers- 
dorf, B. Krasnowolski, Architektura kościoła i klasztoru sióstr klarysek w Starym Są-
czu, „Currenda” 1981, nr 5–8, s. 135.

7  Ibidem; E. Śnieżyńska-Stolot, Odkrycie klasztoru Klarysek i grobu królowej Elżbiety 
Łokietkówny na Węgrzech, „Biuletyn Historii Sztuki” 1979, nr 51, z. 1, s. 21–26.

8  W Sączu, jak i w Starej Budzie, empora oratorium zbliżona w planie do kwadra-
tu umieszczona jest w zachodniej części korpusu ponad przestrzenią wspartą na 
słupie centralnym. Natomiast m.in. w praskim klasztorze na Františku i klasztorze 
w Gnieźnie empora mieściła się w dobudowanej do kościoła braci franciszkanów 
od północy świątyni sióstr i zajmowała 3/5 przestrzeni ponad nawą. Przestrzeń ta 
otwarta była arkadą ku ołtarzowi i małymi przezroczami od południa ku nawie 
kościoła brackiego; vide A. Grzybkowski, Architektura polska około roku 1300, [w:] 
Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fałkowski, War-
szawa 2003, s. 181–182.

9 Ibidem, s. 184.
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Historia i dyspozycja kaplicy

Kaplica św. Kingi (pierwotnie p.w. Najświętszej Maryi Panny) wzniesiona jest 
przy nawie od strony południowej. Została połączona przejściem z sąsiadującą 
z nią lokalnością na planie kwadratu, zwaną konfesjonałem, przez której okno 
zakonnice przysłuchiwały się Eucharystii. Od strony kościoła kaplica oddzie-
lona jest kutą kratą, wstawioną w nowożytny portal. Jest to budowla o wydłu-
żonym planie, podzielona na dwie części: większą – właściwą oraz mniejszą 
‒ stanowiącą osobny chór. Podział ten odzwierciedlają sklepienia krzyżowo-
żebrowe (o przekroju takim samym jak w prezbiterium kościoła, co sugeruje 
ich powstanie w pierwszej fazie budowy), ustanowione w dwa przęsła prze-
dzielone żebrowym łukiem jarzmowym. Żebra opierają się na wielobocznych 
wspornikach wychodzących przed lico muru. Zwraca uwagę nierówny układ 
żeber w partii wschodniej, który być może wynika z przebudów w obrębie ka-
plicy wykonanych w XVI–XVII w., co sugerują herby ówczesnych biskupów 
krakowskich, umieszczone na zwornikach: Trąby – Jerzego Radziwiłła oraz 
Ciołek – Bernarda Maciejowskiego. W ścianie zachodniej zachował się gotycki 
portal ostrołukowy z ok. 1400 r., prowadzący z przedsionka do kaplicy10.

Według tradycji klasztornej, Stary Sącz stał się miejscem pielgrzymek za-
raz po śmierci Kingi (1292). Wspomina o tym spisana około 1329 r. pierwsza 
kronika cudów. Na jej podstawie można przyjąć, że najstarsze nawiedzenie 
grobu Kingi miało miejsce w roku 130711. Wtedy miała miejsce pielgrzym-
ka ex-voto, za uzdrowienie dziewięcioletniej Dobrosławy – córki komesa 
Marcina ze Szczyrzyca12. Rok tego zdarzenia jest więc pierwszą cezurą cza-
sową, wskazującą na funkcjonowanie w kościele klasztornym specjalnego 
miejsca kultu. Późniejszy hagiograf Kingi – Marcin Frankowic – twierdzi, 
iż w tym właśnie roku dokonano pierwszej translacji świętych szczątek 

10 P. i T. Łopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza..., s. 230.
11  P. Mojecki, Żywot S. Kunegundy zakonu świętey Klary Xięzny Polskiey, Kraków 1617, 

s. 212; C. Niezgoda, OFMC, Święta Kinga, żywot hagiograficzny, Stary Sącz 1999, 
s. 275; S. Fischer, L. Kowalski, Żywot bł. Kingi i dzieje jej kultu, Tarnów 1992, s. 112.

12  „Będąc tedy na tej obiecanej drodze, skoro wpółmili jeszcze klasztor, w którym 
Świętej Bożej Błogosławione ciało odpoczywa obaczyli, krzyżem na twarz swoie na 
ziemie padła, o uzdrowienie swej głuchoty prosząc, tamże zarazem pociechę od-
niosła i zdrowa doskonale została”, P. Mojecki, Żywot..., s. 214. C. Niezgoda przy-
wołuje również fragment z pierwszego żywota Kingi: „W połowie mili wnet, jak 
tylko dziecko ujrzało miejsce grobu świętego ciała, upadło na ziemię prosząc panią 
Kingę, by raczyła okazać mu zwyczajną swą miłość; wtedy natychmiast odzyskało 
sprawność uszkodzonego słuchu”; vide C. Niezgoda, OFMC, Święta Kinga..., s. 275.
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księżnej-fundatorki13. Nie wiadomo natomiast, na czym ta translacja miała-
by polegać. Faktem jest, że wymieniona data łączy się również ze wspomnia-
ną pierwszą udokumentowaną pielgrzymką do grobu Kingi, który być może 
został właśnie w jakiś konkretny sposób wydzielony. Wydaje się to jednak 
sprzeczne z tym, co odnotowuje w XV w. Jan Długosz.

Stary Sącz był celem pielgrzymów na długo przed oficjalnym uznaniem 
kultu (1690). Miejsce to odwiedzały m.in. tak dostojne persony jak żona 
Władysława Łokietka Jadwiga (pochowana w Starym Sączu) oraz córka Elż-
bieta (pochowana w kościele klarysek w Óbudzie)14. Mimo to w XV w. nie 
może być jeszcze mowy o jakimś osobnym mauzoleum Kingi, a jej kości le-
żały wciąż w miejscu, gdzie została pochowana po śmierci, o czym świadczą 
słowa Długosza, iż „Ciału iey świętemu, chociay wielkimi cudami oświeco-
nemu, blisko już dwu set lat w ziemi leżeć dopuszcza”15.

Jaki był pierwszy grób Pani Sądeckiej, nie wiadomo. Jeżeli brać dosłow-
nie przytoczone słowa kronikarza, był to grób ziemny, a najpewniej jakaś 
nisza znajdująca się pod posadzką, gdzie złożona została trumna ze szcząt-
kami. Tezę taką wysunęli Stanisław Fischer i Ludwik Kowalski, wskazując 
jednocześnie, że miałaby się ona znajdować pod posadzką kaplicy: „Zwło-
ki jej pochowano pod posadzką w łączącej się z kościołem kaplicy tuż przy 
oknie, przy którym zakonnice przyjmowały Komunię św. Grób przykry-
to płytą kamienną, na której żarzyły się odtąd bez przerwy ofiarne świece 
[...]”16. Przypuszczać należy, iż miejsce to znajdowało się przy południowej 
ścianie korpusu kościoła, w kaplicy św. Kingi, pierwotnie pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny.

Niezwykle interesująca (i niewyjaśniona) jest kwestia odnosząca się do 
funkcji mauzoleum, jaką mogła spełniać kaplica. Czy księżna Kinga przy-
gotowywała kaplicę na miejsce swego spoczynku i ewentualnie pochówku 
swych krewnych dynastycznych? Na pewno jej wolą było spocząć w murach 
swej fundacji, nie wiadomo tylko, w jakim charakterze – księżnej-fundatorki 
czy pokornej członkini konwentu. Badacze wskazują, że kaplica „była pomy-
ślana, jak się wydaje, jako kaplica grobowa fundatorki”17. Do wysunięcia ta-
kiej hipotezy zmusza niejako charakter i tradycja zakonów franciszkańskich, 

13  I. M. Frankowic, Wizerunek Świętey Doskonałości... w Wielkiey Słudze Boskiey Bło-
gosławioney Kunegundzie... jaśniejący, Kraków 1718, s. 221.

14 M. Kornecki, W kręgu..., s. 140.
15  Cytat pochodzi z nowożytnego przekładu dzieła J. Długosza autorstwa P. Mojeckie-

go; vide P. Mojecki, Żywot..., s. 2; również: S. Fischer, L. Kowalski, Żywot..., s. 115.
16 S. Fischer, L. Kowalski, Żywot..., s. 109.
17 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz..., s. 34.
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które w wieku XIII i XIV były niezwykle silnie związane z rodami panujący-
mi – w tym z dworami książąt piastowskich – których członkowie byli dona-
torami założeń oraz członkami konwentu. „Kościoły klasztorne, fundowane 
przez dynastię pełniły rolę nekropoli dla rodziny i potomków fundatora. Je-
żeli chowano w nich świeckich przedstawicieli dynastii to w wypadku człon-
ków konwentu danego klasztoru musiało to być regułą”18. 

Kaplica św. Kingi wraz ze wspomnianym konfesjonałem, należą do 
pierwotnej koncepcji budowlanej z XIII w.19 Według tradycji, konfesjo-
nał z nadbudowaną nad nim w XVII w. kaplicą Loretańską znajdują się 
w miejscu pierwotnej rezydencji Kingi, częściowo ją adaptując20. Zbigniew 
Beiersdorf i Bogusław Krasnowolski zwrócili uwagę, że cela Kingi mogła 
znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie korpusu nawowego, co staje się 
przekonujące w zestawieniu z kościołem ss. Klarysek w Pradze. W progra-
mie założenia znalazło się przyległe do świątyni niewielkie palatium księż-
nej Agnieszki – fundatorki rozbudowy tego kościoła w latach 1238–125021. 
Mogła tam mieszkać przy klasztorze sama księżna, zaś po śmierci w tym 
samym miejscu utworzona została jej kaplica grobowa. Analogie nasuwają 
się również w wypadku kaplicy królowej Elżbiety Łokietkówny w węgier-
skim kościele w Óbudzie, która była usytuowana, podobnie jak w Starym 
Sączu, po południowej stronie korpusu i włączona w obręb klasztoru22. Po-
dobieństw dostarcza również kościół w Imbach, gdzie w kaplicy św. Kata-
rzyny znajdują się krypty dynastów.

Wspomniane wcześniej, przy okazji opisu kaplicy starosądeckiej, wyod-
rębnione przęsło z chórem sugeruje funkcję prywatnego oratorium, które 
jednocześnie mogło pomieścić mauzoleum z grobem fundatorki lub nawet 

18  K. Jasiński, Franciszkańskie pochowki Piastów, [w:] Zakony..., s. 182. W innym miej-
scu autor stwierdza: „ostatecznie można przyjąć, że w klasztorach franciszkańskich 
zostało pochowanych z całą lub z niemal całą pewnością 63 przedstawicieli dynastii 
piastowskiej”; vide ibidem, s. 190.

19  Świadczą o tym: wątki murów oraz brak zarysów szkarp od strony południowej. 
Dekoracja kamieniarska sklepień analogiczna do tej w prezbiterium wskazuje na 
czternastowieczną genezę w duchu późnogotyckim.

20  Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz..., s. 32; idem, Architektura..., s. 135. Inne 
znów informacje przytacza nam treść wizytacji z czasów kardynała Radziwiłła. 
Mianowicie w XVI w. ówczesna tradycja klasztorna wskazywała na jeden z drew-
nianych budynków, jako infirmerię, w której Kinga spędziła swe ostatnie chwile 
i miała dokonać żywota. Wszystko to jednak pozostać musi w sferze domysłów.

21 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz..., s. 34.
22 E. Śnieżyńska-Stolot, Odkrycie..., s. 23–24.
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z grobami jej krewnych23. Wszak kaplica ta została uznana za najważniejsze 
miejsce dla sądeckiego sacrum.

Po apelu J. Długosza doszło do wyjęcia szczątków Kingi z pierwotnego 
grobu. Pierwsze mauzoleum księżnej można datować najwcześniej na ko-
niec lat osiemdziesiątych XV w., a inicjatorem jego budowy miałby być bi-
skup krakowski Jan Rzeszowski, sprawujący ten urząd w latach 1472–148824. 
O grobowcu tym nie wiemy natomiast praktycznie nic. Lakoniczne wzmian-
ki zawiera opis z 1682 r.: 

W kaplicy tej na północ przy powyższej kracie znajdował się dawny grób 
b. Kunegundy, wystawiony na kształt ołtarza lub pomnika, długiego prawie 
na cztery łokcie i wzniesionego ponad ziemią, w którym po podniesieniu 
zwłok b. Kunegundy takowe od niepamiętnych czasów w cynowej trumnie 
ze czcią pochowane zostały25. 

W dalszej części znajduje się opis sugerujący datację tego obiektu: „Przy-
sięgli majstrowie murarscy oświadczyli, że grobowiec ten musi już mieć 
przeszło dwieście lat, bo jego ścian budowa, kształt cegieł i skład cementu 
już od dwustu lat nie są w użyciu”26. Prócz owej trumienki, wykonać miano 
wtedy srebrną skrzynkę na relikwie głowy, którą wystawiano na tym gro-
bowcu dla uczczenia jej przez lud, który ofiarował swoje wota i uciekał się 
w potrzebach swoich do przyczyny b. Kunegundy27.

O nasilającym się kulcie Pani Sądeckiej świadczą też ukazujące się pod ko-
niec XV w. jej wizerunki, ukazujące ją jako świętą. Dwa najstarsze zachowane 
do naszych czasów to rzeźba z ok. 1470 r. (ryc. 4 i 5) oraz obraz z ok. 1500 r. 
Opisy źródłowe i datacja obiektów pozwalają łączyć powstanie tych artefak-
tów z tworzeniem wystroju pierwszego mauzoleum w kaplicy św. Kingi. 

Wspomniany rzeźbiarski wizerunek Kingi, umieszczony obecnie we wnę-
ce ołtarza pod jej wezwaniem, był i jest najstarszym, tak monumentalnym 

23  W kryptach klasztornych spoczęli bowiem także węgierski książę Andrzej, młod-
sza siostra Kingi – Konstancja oraz Jadwiga, wdowa po królu Władysławie Łokiet-
ku; patrz: Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Architektura..., s. 7–8.

24 S. Fischer, L. Kowalski, Żywot..., s. 116.
25  Opis dokonany na podstawie łacińskiego rękopisu akt sporządzonych przez komi-

sję procesu beatyfikacyjnego z roku 1682: „Processus novus particularis in causa 
beatificationis seu canonisationis servae Cunegundis ducissae et reginae Poloniae 
[...]”. A. Popławski, Ś. Kunegunda i siostry jej B. Helena czyli Jolenta i B. Małgorzata, 
Kraków 1881, s. 287; K. Szwarga, Dzieje kultu Bł. Kingi w Polsce, Lublin 1969, s. 27.

26 A. Popławski, Ś. Kunegunda..., s. 288.
27 Ibidem, s. 287.
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i wyraźnie kultowym jej przedstawieniem28. Drewniana, polichromowana, 
naturalnej wielkości (wys. 156 cm) figura jest wyobrażeniem świętej jako 
księżnej, fundatorki oraz zakonnicy. Przyjmuje się, że ów wizerunek mógł 
powstać na podstawie starszych, niezachowanych do dzisiaj obiektów29. 
Rzeźba ta mogła też brać udział w pierwszym wyniesieniu szczątków Kingi 
z grobu, po 1480 r.

Kinga przedstawiona w ujęciu frontalnym, en pied, przyodziana jest 
w strój zakonny, na który narzucony jest płaszcz. Szaty utrzymane zosta-
ły w złotej kolorystyce. W prawej ręce, zgodnie ze średniowieczną tradycją 
ikonograficzną, Święta trzyma model kościoła30, w lewej zaś berło. Głowę 
jej wieńczy mitra książęca, będąca jednakże elementem zrekonstruowanym. 
Kinga stoi na postumencie w formie odwróconej korony, co – według Ma-
riana Korneckiego – sugeruje symboliczne przedstawienie jej jako zakon-
nicy (świętej), odrzucającej godność świecką. Według rękopisów z 1684 r., 
„starożytny posąg” św. Kingi był otoczony od wieków niezwykłą czcią, za-
równo klarysek, jak i okolicznego ludu. Do początków XVII w. rzeźba prze-
chowywana była w kaplicy w „starożytnej malowanej szafie”31 i wyjmowana 
raz na rok w dzień św. Kingi:

Posąg ten za nim go na ołtarzu postawiono, przechowywany był od niepa-
miętnych czasów w tejże kaplicy po stronie wschodniej w szafie pomalowa-
nej i częściowo pozłacanej. W święto rzeczonej sługi Bożej corocznie stawia-
no go na dawnym grobowcu przy kracie dla nabożeństwa ludu32.

28 M. Kornecki, W kręgu..., s. 143.
29  D. Śladecki, Ikonografia błogosławionej Kingi w sztuce na terenie diecezji tarnow-

skiej, „Currenda” 1989, nr 7–9, s. 379.
30  S. Tomkowicz zwracał uwagę, że model kościoła nie wykazuje podobieństwa do sta-

rosądeckiej świątyni p.w. Św. Trójcy. Kościół ma cechy idealne, nieodnoszące się do 
konkretnej budowli. Zastosowanie formuły ideowej, polegającej na umieszczeniu 
w dłoniach świętej modelu kościoła gotyckiego, jest zapewne zapożyczeniem sym-
bolicznym, wywodzącym swoje bezpośrednie inspiracje z ikonografii świętej Jadwigi 
Śląskiej; vide P. i T. Łopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza..., s. 232; R. Ślusarek, 
S. Stompel, Święta Kinga z Modelem kościoła Gotyckiego, [w:] Ikonografia Starego 
i Nowego Sącza, red. A. Florek, Nowy Sącz 2005, s. 47; S. Fischer, L. Kowalski, Ży-
wot..., s. 266, przyp. 59.

31  Szafa nie zachowała się, jednak można przypuszczać, że posąg mógł być pierwotnie 
elementem środkowej części jakiejś nastawy ołtarzowej. S. Tomkowicz sugerował, iż 
rzeźba została zabrana z nastawy ołtarzowej kościoła w Kamionce, gdzie pusta szafa 
środkowa mieściła wcześniej jakieś przedstawienie rzeźbiarskie; vide P. i T. Łopatkie-
wiczowie, Stanisława Tomkowicza..., s. 232.

32 A. Popławski, Ś. Kunegunda..., s. 293; S. Fischer, L. Kowalski, Żywot..., s. 122.



Średniowieczne relikty kultu św. Kingi... 

201

Figura ta przez wieki pełniła funkcję kultową i uznawana była za wier-
ne przedstawienie Kingi33. Podkreślają to akta komisji, w których na temat 
posągu napisano, że „przedstawia on postać i rysy b. Kunegundy”. Gdzie 
indziej znów czytamy: „Wedle opowiadań i tradycji jeszcze za życia świętej 
wykonano pokryjomo ten posąg i ma wiernie przedstawiać jej figurę, a na-
wet rysy”34. 

Najstarszy malarski wizerunek Kingi, łączony z warsztatem tzw. Mi-
strza Świętych Franciszkańskich z Nowego Sącza i pochodzący z tryptyku 
z ok. 1500 r., ukazuje ją jako świętą i orędowniczkę. Musiał odgrywać swego 
czasu znaczącą rolę kultową, gdyż znajdował się w Kaplicy św. Kingi, na co 
wskazuje opis z 1682 r.:

W kaplicy tej od najdawniejszych czasów wystawionym był ołtarz pod tytu-
łem b. Kunegundy z obrazami Najświętszej Maryi Panny w środku, a ś. Klary 
i b. Kunegundy po bokach, który przed osiemdziesięciu laty [...] rozebrany a po 
spaleniu miasta do kaplicy ś. Rocha w temże mieście przeniesiony został35.

Kinga, przedstawiona jako alter ego św. Klary, została ukazana tak jak 
ona na tle pokrytym złoconym grawerunkiem, w habicie sióstr ubogich, 
z aureolą wokół głowy, w której minuskułami wypisano: „Sancta Kunegu[n-
dis]”36. Ołtarz ten znajdował się najprawdopodobniej przy południowej ścia-
nie kaplicy naprzeciw kraty, w miejscu obecnej nowożytnej nastawy.

Aranżacja gotyckiej kaplicy w okresie nowożytnym

Na koniec XVI w. przypada wielka reforma klasztoru, przeprowadzona przez 
biskupa Jerzego Radziwiłła, który wówczas dokonał przebudowy kaplicy św. 
Kingi37. Mauzoleum Radziwiłła było częściowo drewniane, dobudowane do 

33 S. Fischer, L. Kowalski, Żywot..., s. 122.
34 C. Bogdalski, Bł. Kinga, jej żywot i dzieła, Kraków 1892, s. 180.
35 A. Popławski, Ś. Kunegunda..., s. 288
36 Napis w rzeczywistości wykonany został skrótowo i brzmi: Sancta Kunegu.
37  Jak wspominają źródła, kardynał przebudowując dotychczasowy grób „[...] zniósł 

ten pomnik, pozostawiając tylko dla zachowania pamiątki, część jego przyległą do 
ściany na półtora łokcia długą i szeroką, w której to części wybić rozkazał framugę 
mogącą wygodnie pomieścić w sobie rzeczone relikwie. Pomalowano i ozdobiono ją 
ze wszystkich stron i umieszczono w niej powyższe relikwie w trumience cynowej, 
a zamknięto kratą żelazną, pomalowaną, przez którą widać je było. Nad tem zaś po-
stawił srebrny relikwiarz z głową świętej”; vide A. Popławski, Ś. Kunegunda..., s. 288.
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grobowca z XV w. Inwestycja ta miała miejsce w latach 1595/1596–1599. Pa-
miątką po tym ołtarzu-grobowcu, wystawionym przez bp. Radziwiłła, jest 
zachowana do dziś dnia, wykonana w różowawym kamieniu tumba grobo-
wa Kingi (ryc. 3)38. Następca Radziwiłła, bp. Bernard Maciejowski, nakazał 
wznieść dla relikwii zupełnie nową oprawę. Ołtarz ten postawiono w miej-
scu poprzedniego – datowanego na przełom XIV/XV w. – również poświę-
conego Kindze, w którego retabulum znajdował się wspomniany wcześniej 
tryptyk. Pochodzące z XVII w. opisy zamieszczone w aktach komisji beaty-
fikacyjnej pozwalają snuć przypuszczenia, że obecny ołtarz wykorzystuje 
elementy struktury wystawionej przez bp. Maciejowskiego lub jest na nim 
wzorowany. Ołtarz ten wykonany z drewna, pokryty mazerunkiem imitują-
cym modny wówczas i szeroko w rzeźbie sepulkralnej wykorzystywany dęb-
nik otrzymał formy architektoniczne39. Część środkowa ujęta została parami 
kolumienek o różowawym odcieniu ze złoconymi akantowymi głowicami, 
dźwigającymi belkowanie i trójkątny niski przyczółek. W części tego ołta-
rza była nisza na przechowanie relikwii „za kratami żelaznemi, pozłacanemi 
z obydwuch stron otwierającemi się i za tablicami czarnemi, w niektórych 
miejscach wyzłacanemi, które można usuwać”40. Prócz trumienki, na ołta-
rzu tym wystawione były jeszcze trzy relikwiarze – głowy, ręki i relikwiarz 
w kształcie wieży, mieszczący w sobie rozmaite pamiątki po św. Kindze (nie 
dotrwały do naszych czasów). Ponad niszą z trumienką, w środkowej części 
ołtarza, wystawiona była „starożytna figura” Kingi z 1470 r., uznawana za 
jej najstarszy, szlachetny konterfekt. Nad figurą tą w zwieńczeniu „nad ołta-
rzem i relikwiami dwaj aniołowie trzymają koronę królewską”41.

W kilkanaście lat po inwestycjach obu biskupów wnętrze kaplicy po-
krył polichromią artysta klasztorny Wawrzyniec Cieszyński, zatrudnio-
ny w 1617 r. przez ksienię Zofię Boczkowską. Malowidła ukazywały m.in. 
anioły z banderolami, na których widniały wezwania do bł. Kingi42. Niemal 
w sto lat później (1779) polichromie Cieszyńskiego zostały zakryte nowymi, 

38  Cf. M. Kornecki, Bł. Kinga – pamiątki, obiekty kultu, dzieła sztuki. Inwentarz z te-
renu diecezji tarnowskiej, „Currenda” 1990, nr 1–3, 1990; P. i T. Łopatkiewiczowie, 
Stanisława Tomkowicza..., s. 226.

39 P. i T. Łopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza..., s. 231.
40 A. Popławski, Ś. Kunegunda..., s. 289.
41 Ibidem, s. 293.
42  M. Kornecki, Bł. Kinga..., s. 13; W. Szczebak, Z dziejów kościoła i klasztoru oraz me-

cenatu artystycznego starosądeckich klarysek, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1987, 
nr 10, s. 172–173.
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wykonanymi przez Feliksa Derysarza43. Do dziś zachowały się godne uwa-
gi pokrywające sklepienie wyobrażenia putt podtrzymujących atrybuty 
bł. Kingi – suknię zakonną, lilię, model kościoła i woreczek z monetami – 
którym odpowiadają widniejące obok objaśnienia – Habit, Panna, Funda-
torka, Szczodrobliwa44.

W XVII w. wzniesiony został również ujmujący monumentalny portal 
z czarnego marmuru, oddzielający kaplicę od klauzury. Oprawa ta z drob-
nymi ozdobami z alabastru i białego marmuru przypomina portal do ka-
plicy Wazów na Wawelu45. Wiktor Bazielich wskazuje, że dzieło to powstało 
za rządów ksieni Konstancji Apolinary Jordanówny, w początkach XVIII w. 
Jednakże wspomniane analogie formalne oraz przede wszystkim fragment 
opisu akt beatyfikacyjnych z 1682 r. zdają się zaprzeczać tej tezie: „Kaplica ta 
z boku styka się z kościołem, od którego oddziela ją krata żelazna pozłacana 
i osadzona w marmurze czarnym prześlicznej roboty w kształcie ołtarza”46.

Kaplica św. Kingi to szczególny obiekt sakralny starosądeckiego ze-
społu klasztornego. Narracja historyczna związana z kultem łączy ze sobą 
wywodzące się z tradycji klasztornej przekazy hagiograficzne z wątkiem 
historycznym. Potwierdzeń dostarczają materialne relikty związane ze śre-
dniowieczną fazą kultu. Kolejne, nowożytne fundacje ‒ związane z aranża-
cją kaplicy-mauzoleum ‒ stały się dopełnieniem zastanego kontekstu. Po-
wstały w ten sposób wystrój był odzwierciedleniem nabożności oraz dążeń 
do beatyfikacji Kingi. Wiązał się z tym wydźwięk ideowy aranżacji kaplicy 
oraz łączone z tym miejscem tradycje. Zachowane elementy średniowieczne 
służyły jako świadectwo historyczne, potwierdzające relacje hagiograficzne 
i legitymizujące „odwieczność kultu”. 
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Aneks

Ryc. 1. Plan kościoła w Starym Sączu z zaznaczoną obrysem kaplicą p.w. św. Kingi.
Źródło: Architektura gotycka w Polsce, t. 2, red. A. Włodarek, Warszawa 1995, s. 516

Ryc. 2. Wnętrze kaplicy – widok na chór. Na stropie widoczne polichromie z XVIII w. 
Fot. Archiwum cyfrowe Sióstr Klarysek w Starym Sączu
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Ryc. 3. Tumba grobowa Kingi – pozostałość po mauzoleum fundacji bp. Radziwiłła. 
Fot. Archiwum cyfrowe Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Ryc. 4. Fragment średniowiecznej figury św. Kingi 
z ok. 1470 r.
Fot. Archiwum cyfrowe Sióstr Klarysek w Starym Sączu
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Ryc. 5. Ołtarz z figurą św. Kingi – wygląd obecny. 
Fot. Archiwum cyfrowe Sióstr Klarysek  w Starym Sączu
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Gabriela Zbirohowska-Kościa

Niedawno odkryte piętnastowieczne freski 
w kościele parafialnym pod wezwaniem  
Bożego Ciała w Pręgowie k. Gdańska

Niecałe piętnaście kilometrów od Gdańska znajduje się niewielka, kaszub-
ska miejscowość Pręgowo z malowniczym, czternastowiecznym kościołem 
parafialnym, wybudowanym z kamienia polnego (ryc. 1). Do niedawna bar-
dzo niewiele wiadomo było o jego średniowiecznym wystroju. Podjęte w la-
tach 2008–2011 badania konserwatorskie przyczyniły się do odkrycia fre-
sków1, stanowiących w okolicach Gdańska jedyny przykład niemal w całości 
zachowanego gotyckiego wystroju kościoła.

Niniejszy artykuł stanowi skrót mojej pracy magisterskiej, będącej pierw-
szym naukowym opracowaniem tych malowideł. 

Za pierwszą osadę w Pręgowie uchodzi tzw. Popower Schlossberg – Góra 
Zamkowa – najprawdopodobniej jeden z pierwszych ośrodków chrześcijań-
stwa na Pomorzu Gdańskim2. W jej okolicach dokonano odkrycia skorup 
glinianych, datowanych na około 1200 r. – tego typu naczyniami posługi-
wały się rodziny słowiańskie3. W roku 1308 tereny te zostały podbite przez 
Zakon Krzyżacki, co wyznaczyło kres rządów lokalnych książąt4. Prawdo-
podobnie rozwój Pręgowa rozpoczął się w pierwszym okresie panowania 
Zakonu w Prusach5. 

1  Fachowe badania konserwatorskie, współfinansowane przez Gminę Kolbudy, zosta-
ły przeprowadzone w latach 2008–2011 pod kierunkiem artysty-plastyka i konser-
watora mgr Jolanty Pabiś-Gagis oraz konserwatora mgr Beaty Sobieszek-Nieścior. 
Inspektorami nadzoru prac konserwatorskich były: mgr Dorota Szmyt i Agnieszka 
Herzog-Fiebig z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku (Dział 
Zabytków Ruchomych). Sprawy techniczne powierzono Grzegorzowi Sobczykowi 
oraz Markowi Jakubowskiemu. Autorem badań specjalistycznych jest mgr Maria 
Rogoż (Laboratorium Chemii Konserwatorskiej).

2  B. Lemke, Chronik von Prangenau im Radauental – ein Heimatbuch geschrieben zur 
Feier der 600 jaehrigen Bestehens des Dorfes und Der Kirche, Danzig 1923, s. 6.

3 Ibidem.
4 G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996, s. 110. 
5 B. Lemke, Chronik von Prangenau im Radauental..., s. 6.
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Istnieją przypuszczenia, że w 1396 r. Konrad von Jungingen podarował 
wieś z kościołem klasztorowi sióstr brygidek z Gdańska. Domniemana da-
rowizna nie jest jednak potwierdzona bezpośrednimi dowodami6. Nie za-
chowały się też żadne dane dotyczące stosunków własnościowych tamtej-
szych terenów w XIII i XIV stuleciu7. Zakonowi podlegało wówczas wiele 
innych posiadłości w pobliżu Pręgowa, m.in. Bielkowo i Kolbudy z Młynem. 
W 1396 r. Konrad von Jungingen przekazał obydwie miejscowości klaszto-
rowi kartuskiemu. „Można stąd przypuszczać – pisze Stefania Kamińska – 
iż do Zakonu należało także Pręgowo, gdzie prawdopodobnie, wybudował 
on kościół”8. Położony na wzniesieniu kościół jest świątynią orientowaną, 
zbudowaną na planie prostokąta i reprezentuje typ świątyni salowej z nie-
wydzielonym prezbiterium. Na zewnątrz, w bryle świątyni w Pręgowie, po-
jawia się kilka motywów bardzo charakterystycznych dla architektury krzy-
żackiej (profilowana cegła, blendy arkadowe) (rys. 2). Podobne rozwiązania 
dekoracyjno-architektoniczne zastosowano w dominikańskim kościele św. 
Piotra i Pawła w Chełmnie, wzniesionym w trzeciej ćwierci XIV stulecia9. 
Niewykluczone, że Zakon Krzyżacki wzniósł nowy kościół na miejscu pier-
wotnej świątyni, a do jego budowy zatrudnił rzemieślników przybyłych z te-
rytoriów niemieckich.

Malowidła rozmieszczone są na wschodniej, południowej i północnej 
ścianie świątyni. Na ścianie wschodniej, naprzeciw wejścia do kościoła, 
widnieją trzy przedstawienia: Chrystus w otoczeniu narzędzi męki Pańskiej 
(określanych w literaturze jako Arma Christi bądź Arma Passionis), postać 
św. Jakuba Młodszego oraz wyobrażenie Veraikonu. Ostatnie malowidło 
umieszczone jest powyżej linii obecnego, wtórnego stropu, na wschodniej 
ścianie tarczowej, będącej pozostałością po oryginalnym sklepieniu koleb-
kowym. Na ścianie południowej zachowały się cztery wyobrażenia aposto-
łów. W obrębie ściany północnej ukazane są kolejno od strony wschodniej: 
scena Sądu Ostatecznego, przedstawienie Matki Boskiej Apokaliptycznej 
(pole ściany tarczowej nad wejściem do zakrystii) oraz umieszczone powyżej 
Ukrzyżowanie, a także przedstawienie świętego Jakuba Starszego.

Przedstawienie Chrystusa w otoczeniu Arma Passionis (ryc. 3.) jest jedną 
z trzech głównych, wielkoformatowych kompozycji i znajduje się w lewym 

6  S. Kamińska, Klasztory brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie. Założenie i uposa-
żenie, Gdańsk 1970, s. 97.

7 Ibidem.
8 Ibidem, s. 98.
9  Gotik im Ordensland – Architektur, Skulptur und Malerei, red. J. Raczkowski, Thorn 

2002, s. 43.
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rogu prezbiterium. W centralnej partii czerwono malowanej kwatery wid-
nieje postać Chrystusa. Zbawiciel ukazany jest frontalnie, w półpostaci, 
z lekko zgiętymi w łokciach, opuszczonymi ramionami. Flankujące go dwie 
postacie aniołów trzymają w dłoniach, odpowiednio, liść palmowy oraz 
sztylet. Pole kwatery wypełnione jest wyobrażeniami pozostałych przed-
miotów narzędzi męki Pańskiej.

W górnej strefie kompozycji (poza obrębem czerwonej kwatery) ukazane 
są dwie sceny: Chrystus przed Poncjuszem Piłatem oraz Chrystus przed Kaj-
faszem. Obu scenom towarzyszą dodatkowo dwie niezidentyfikowane posta-
ci. Znajdująca się w obrębie pierwszej sceny ma na sobie błękitne szaty. Wid-
niejące nad jej głową kontury nimbu pozwalają domniemywać, że chodzi tu 
o przedstawienie świętego. Towarzysząca drugiej scenie postać odziana jest 
w ciemne szaty. Partie przedstawiające twarze obydwu osób nie zachowały 
się do naszych czasów. Nad ich głowami widnieją delikatnie zaznaczone se-
kwencje falistych linii. Lewy bok kompozycji zamyka postać brodatego męż-
czyzny z włócznią, zwróconego twarzą ku ołtarzowi. Trzymana w prawicy 
otwarta księga zwrócona jest stronicami do widza. Niewykluczone, że jest 
to przedstawienie św. Longinusa, rzymskiego żołnierza, który miał przebić 
włócznią bok Chrystusa.

Po drugiej stronie ołtarza (w partii pierwotnego sklepienia), znajduje się 
przedstawienie chusty św. Weroniki (Veraikon) (ryc. 4). W centralnym polu 
widnieje twarz Chrystusa, zbliżona kształtem do owalu. Wzrok Zbawiciela 
skierowany jest ku dołowi – jego głowę (podobnie jak w pozostałych przed-
stawieniach) otacza stylizowany nimb krzyżowy. Boczne krawędzie chusty 
pokrywa bogata dekoracja florystyczna. 

W dolnej partii ściany wschodniej znajduje się wyobrażenie św. Jakuba 
Młodszego (ryc. 5). Święty przedstawiony został tutaj jako brodaty mężczy-
zna, odziany w długą, biało-czerwoną szatę. W prawej dłoni trzyma zakrzy-
wioną, pielgrzymią laskę, w lewej – zamkniętą księgę. 

Ściana południowa pozbawiona jest rozbudowanych scen figuralnych. 
Znajdują się na niej wyłącznie przedstawienia czterech apostołów. W partii 
ściany międzyokiennej widnieje postać św. Filipa Apostoła (ryc. 6). Święty 
odziany jest w błękitno-czerwoną szatę. W prawej dłoni trzyma swój atrybut 
– równoramienny krzyż, w lewej – księgę. Przedstawienie kolejnego apostoła 
znajduje się za ołtarzem bocznym ściany południowej. Zły stan zachowania 
oraz brak atrybutów uniemożliwiają jego dokładną identyfikację. Został tu 
przedstawiony jako brodaty mężczyzna, odziany w błękitno-czerwoną szatę. 

Następne dwa przedstawienia apostołów (św. Bartłomiej i św. To-
masz) znajdują się po drugiej stronie bocznych drzwi kościoła. Postać 
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św. Bartłomieja (ryc. 7) trzyma w prawicy przedmiot zbliżony kształtem do 
noża. Św. Tomasz wyposażony jest w atrybut przypominający kształtem wę-
gielnicę (ryc. 8). Przedstawieniom św. Tomasza oraz św. Bartłomieja towa-
rzyszą zachowane fragmenty malowanych konsolek. 

Największą i zarazem najbardziej reprezentacyjną sceną jest przedstawie-
nie Sądu Ostatecznego na ścianie północnej (ryc. 9). Scena ta stanowi swoisty 
punkt kulminacyjny całego programu malowideł. Zasiadający na podwójnej 
tęczy Chrystus-Sędzia odziany jest w długi, czerwono-malachitowy płaszcz. 
Chrystus prezentuje swoje rany: prawą dłonią dotyka zakrwawionego boku, 
na lewej, lekko uniesionej dłoni demonstruje ślad po gwoździu. Rany wid-
nieją również na stopach Zbawiciela, spoczywających na wewnętrznej sfe-
rze tęczy. Z kącików ust Chrystusa wyłaniają się stylizowane liście lilii oraz 
miecz. Wnętrze tęczy Chrystusowej wypełnione jest formami przypomina-
jącymi zachodzące na siebie łuski.

Widniejące po prawicy Chrystusa postacie to najprawdopodobniej świę-
ci: Paweł i Jan Chrzciciel (odziany w błękitny płaszcz oraz żółtą tunikę, 
przywodzącą na myśl futro z wielbłądziego włosienia). Tuż poniżej znajduje 
się przedstawienie św. Pawła z księgą. Poniżej tęczy, na której siedzi Chry-
stus, znajdują się wyobrażenia Słońca i Księżyca. Ciała niebieskie ukazane są 
w postaci groteskowych, owalnych masek o zdeformowanych rysach twarzy 
(głębokie oczodoły, rozczłonkowane partie nosa, pomarszczone, wykrzy-
wione w demonicznym grymasie wargi). Z błękitno-czerwonych obwódek 
masek wyrastają pojedyncze, nieregularne wypustki, przywodzące na myśl 
promienie.

U samego dołu przedstawienia rozciąga się scena pochodu piekielne-
go. Osiem niewiast, odzianych w czerwone, brązowe i zielone szaty podąża 
w stronę paszczy Lewiatana. Procesji potępieńców towarzyszą groteskowe 
postacie demonów – owłosionych, rogatych stworzeń, wyposażonych w trój-
zębne widły. Z jego szeroko rozwartej paszczy bucha piekielny ogień w po-
staci wąskich, falistych, poziomo biegnących płomieni. U dołu kompozycji 
widnieją także nieregularnie rozmieszczone, skąpane w ogniu kotły z du-
szami potępionych oraz ptasia postać, z której pozostały jedynie kontury. 
Scena Sądu Ostatecznego nie zachowała się w pełni. Ponad Chrystusem-Sę-
dzią zapewne rozciągało się niebo – ta partia została zniszczona na skutek 
wykucia okna w XVIII w. 

U wejścia do zakrystii znajduje się szczątkowo zachowane malowidło 
ukazujące Matkę Boską Apokaliptyczną z Dzieciątkiem (ryc. 10). Pozostały 
po nim kontury, fragmenty korony i płaszcza oraz promienista gloria w ko-
lorystyce ugru, czerni i czerwieni. Z wazonu umieszczonego w prawym, 
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dolnym rogu wyobrażenia wyłania się dekoracyjna wić roślinna oraz kwiaty 
lilii. Tuż nad wejściem do zakrystii znajdowało się wyobrażenie Ukrzyżo-
wania (ryc. 11), z którego zachowała się jedynie pionowa, czerwona belka 
krzyża z białą plamą u dołu – być może pozostałością po nogach Chrystusa 
– oraz pojedyncze fragmenty wici roślinnej z motywami kwiatów. 

Na ścianie północnej, po prawej stronie od drzwi do zakrystii znajduje się 
przedstawienie św. Jakuba Starszego z przewieszoną przez ramię torbą. Na 
okalanej nimbem głowie widnieje brązowy kapelusz z rondem. Święty trzy-
ma w prawej ręce laskę wędrowca oraz różaniec. Kapelusz oraz pierś ozdo-
bione są motywem muszli (ryc. 12). Glify okien ściany północnej (drugie od 
prawej) oplata bogaty ornament w postaci dwubarwnej wici roślinnej z poje-
dynczymi motywami łodyg i kwiatów (ryc. 13.). Jest to jedyny zachowany do 
naszych czasów przykład gotyckiej dekoracji okiennej z tego kościoła. 

Pierwszym malowidłem odkrytym przez zespół konserwatorów było 
umieszczone w części strychowej przedstawienie Veraikonu10. W trakcie 
oczyszczania powierzchni ścian dokonano odkrycia następnych partii po-
lichromii gotyckich (zacheuszki, malowidło Chrystusa w otoczeniu Arma 
Passionis, Sąd Ostateczny, wyobrażenie Matki Boskiej, Scena Ukrzyżowa-
nia, postacie apostołów oraz dekoracyjną wić roślinną, oplatającą ościeża 
okna gotyckiego). Prace konserwatorskie zostały definitywnie zakończone 
w listopadzie 2011 r. Wówczas dokonano na ścianie południowej dwóch no-
wych, ostatnich już odkryć malarskich – pary apostołów, stojących na ma-
lowanych konsolkach.

Ze względu na odmienną technikę i czas powstania fresków, konserwato-
rzy dokonali podziału malowideł na dwa zespoły: zacheuszki oraz przedsta-
wienia figuralne11. Te pierwsze powstały wcześniej i wykonane zostały tech-
niką fresku mokrego z wyciśniętym rysunkiem w mokrej zaprawie12. Drugą 
grupę malowideł stanowią partie figuralne i ornamentalne. Ich kolorystyka – 
biel, ugier, czerwień żelazowa, minia, czerń i zieleń malachitowa – jest bardzo 
charakterystyczna dla tamtego okresu13 i występuje we wszystkich partiach.

Nie wiadomo, kto był twórcą pręgowskich fresków. Wśród zacho-
wanych malowideł ściennych na terenie Prus brakuje dla nich analogii 

10  J. Pabiś-Gagis, Wstępny opis inwentaryzacyjny, stan zachowania, założenia i pro-
gram, oraz wycena prac konserwatorskich dla gotyckiej wprawy zabytkowej, pobiał 
i fragmentów polichromii ściennych z kościoła w Pręgowie (w pracy brakuje numera-
cji stron, stosuję więc numerację własną – G.Z.-K.).

11 Ibidem, s. 3.
12 Ibidem, s. 1.
13 Ibidem, s. 3.
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warsztatowych. Zapleczem warsztatów artystycznych były miasta i sieci 
klasztorne – w niektórych przypadkach klasztory korzystały również z usług 
świeckich artystów działających w miastach. Wystrój artystyczny miejskich 
kościołów i katedr bardzo często operował rozbudowanymi, skomplikowa-
nymi programami ikonograficznymi, w przeciwieństwie do lapidarnych, 
niekiedy celowo uproszczonych środków artystycznych, właściwych sztuce 
prowincjonalnej. Fundatorem malowideł był najprawdopodobniej zakon 
sióstr brygidek z Gdańska – jako zamożne zgromadzenie z pewnością dys-
ponowały środkami finansowymi, pozwalającymi wzbogacić wnętrze świą-
tyni odpowiednim wystrojem malarskim. Freski te powstały w konkretnym 
celu – ukazywały w formie wizualnej podstawowe dogmaty wiary. 

Analizowane przeze mnie malowidła wykazują wyraźne powinowactwa 
ze stylem około roku 1400. Cechy owego stylu zauważyć można w sposobie 
udrapowania szat. Jest to szczególnie widoczne w partiach draperii św. Bar-
tłomieja, św. Filipa, św. Jakuba Młodszego oraz św. Pawła – z podtrzymują-
cych atrybuty ramion apostołów spływają miękkie, kaskadowe fałdy szat, 
układające się w charakterystyczny kształt. W partiach szat św. Bartłomieja 
zachowały się śladowe fragmenty ciemno-błękitnego modelunku, świadczą-
ce o dążeniu do nadania formom przestrzenności. 

Najbliższe im w Prusach realizacje można znaleźć m.in. na zamku 
w Malborku, w sypialni wielkich mistrzów (postacie św. Doroty i św. Kata-
rzyny z 1404 r. autorstwa malarza Piotra). Święci trzymają w dłoniach atry-
buty poprzez szaty – ich charakterystyczna, miękko ukształtowana forma 
jest bardzo zbliżona do przedstawień szat Apostołów z Pręgowa. Podobne 
formy pojawiają się również w malarstwie ściennym kościoła parafialnego 
w Zieleniu (ok. 1420 r.) – postacie są smukłe, fałdy ich szat cechuje miękki 
układ, barwy odznaczają się delikatnym modelunkiem. 

Kolejnym przykładem malarstwa ściennego zbliżonego do stylistyki 
malowideł z Pręgowa są datowane na drugą ćwierć XV w. freski z kościoła 
w Mariance. Ukazane na neutralnym, zdobionym wicią roślinną tle sylwetki 
apostołów odznaczają się masywnymi proporcjami. Zarówno motyw dwu-
barwnej wici roślinnej, jak i proporcje postaci świętych oraz obfite kaskady 
fałd budzą pewne skojarzenia ze stylistyką pręgowskiego malarstwa. Wska-
zane analogie pozwalają ogólnie datować malowidła w kościele w Pręgowie 
na pierwszą połowę XV w. 

Freski z Pręgowa koncentrują się wokół kwestii Eucharystii (Vir Dolorum, 
Arma Passionis, Chrystus pokazujący rany w Sądzie Ostatecznym), ofiary 
(Veraikon, Ukrzyżowanie), odkupienia (Sąd Ostateczny), a także eklezjo-
logii (Maria Apokaliptyczna, apostołowie). Silne wyeksponowanie wątków 
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eucharystycznych może być wskazówką co do celu i okoliczności powstania 
omawianych malowideł. 

W tym kontekście należałoby wspomnieć o husytyzmie, który z Czech 
trafił na tereny Śląska, Rzeczypospolitej oraz Prus w I połowie XV stulecia. 
Husytyzm zajmował określone stanowisko wobec sztuki w kościele. Według 
Husa, dotychczasowa sztuka nierzadko przedkładała wartości artystyczne 
ponad religijne, odciągając tym samym uwagę wiernych od treści ducho-
wych14. Husyci wkroczyli na tereny pruskie po roku 143015. W sierpniu 
1433 r. oddziały wojsk husyckich pod dowództwem czeskiego hetmana Jana 
Czapka napadły na Pelplin, spaliły tamtejszy kościół i klasztor, a w niecały 
miesiąc później wtargnęły na tereny Nowej Marchii – wkrótce potem opa-
nowały miasto Gdańsk i jego okolice16. Biorąc pod uwagę eucharystyczną 
i eklezjologiczną wymowę ideową malowideł ściennych w Pręgowie, nie na-
leży wykluczać prawdopodobieństwa, że powstały one jako forma reakcji na 
poglądy głoszone przez husytów. 

Obok standardowego, powszechnego repertuaru motywów ikonograficz-
nych pojawiają się unikatowe, dla których nie udało się, jak do tej pory, znaleźć 
analogii. Należą do nich motywy łusek, wypełniających pole pod tęczą, nie-
typowa konwencja ukazania Słońca i Księżyca, a także sylwetka ptaka, wid-
niejąca w dolnej części sceny Sądu Ostatecznego. Owe rzadkie motywy ikono-
graficzne nie mają odpowiedników w gotyckiej sztuce Pomorza Wschodniego 
– ze względu na brak jakichkolwiek analogii ich geneza wciąż pozostaje nie-
odgadniona. Żywiący się trupami grzeszników ptak pojawia się w ustępach 
z Apokalipsy św. Jana17 – nigdy jednak nie był uwzględniany przez artystów 
jako samodzielny motyw ikonograficzny. Czy fakt umiejscowienia ptasiej po-
staci w scenie Sądu Ostatecznego w Pręgowie można uznać za zjawisko indy-
widualnej interpretacji treści Pisma Świętego? To pytanie pozostaje otwarte.

* * *

Pomimo licznych ubytków, malarstwo pręgowskie stanowi jedyny przykład 
niemalże w całości zachowanego programu ikonograficznego na tych tere-
nach. Analogie są stosunkowo nieliczne i nie odnoszą się do całości, lecz do 

14  T. Mroczko, Idee protoreformacji a malarstwo w Polsce, [w:] Studia renesansowe, 
t. 4, red. M. Walicki, Wrocław 1964, s. 471.

15 J. Macek, Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce, Warszawa 1955, s. 61.
16 Ibidem, s. 74.
17  Cf. Apokalipsa św. Jana, Zagłada Wrogich Narodów (pierwsza walka Zwycięskiego 

Słowa, 9, 17–18).



Gabriela Zbirohowska-Kościa

216

pojedynczych elementów składających się na repertuar fresków w Pręgowie. 
Trudno zatem o wskazanie jakiegokolwiek konkretnego odpowiednika, za-
równo na terenie Pomorza, jak i Europy.

W kontekście rozważań nad osobliwym charakterem gotyckich fresków 
z Pręgowa należy wziąć pod uwagę fakt, że obraz malarstwa ściennego na te-
renach Pomorza Wschodniego wykazywał swoistą „odrębność i niezależność 
artystyczną” względem innych okolic. Na niejednolite oblicze sztuki pomor-
skich terenów składa się niewątpliwie jej kosmopolityczny syntetyzm, będą-
cy wynikiem wzmożonych kontaktów z miastami handlowymi18 – sprzyjały 
one szybkiemu rozprzestrzenianiu się „nowych trendów i tendencji”19. 

Naśladownictwo architektury w malarstwie ściennym jest jednym z czę-
ściej występujących zjawisk w sztuce Pomorza Wschodniego. Freski w Prę-
gowie nie stanowią pod tym względem żadnego odstępstwa – świadectwem 
tego są zachowane kontury malowanych konsolek umieszczonych pod po-
staciami apostołów na ścianie południowej. Również ich program ideowy 
oraz sposoby rozplanowania poszczególnych motywów i przedstawień we 
wnętrzu kościoła (umieszczanie malowideł na ścianach tarczowych, arty-
kułowanie ścian postaciami świętych) nie odbiegają od cech właściwych de-
koracjom malarstwa ściennego na Pomorzu.

Zespół malowideł ściennych z Pręgowa wpisuje się w ogólnie przyjęty 
kanon ikonograficzny. Jednocześnie jest on przykładem rzadkich redakcji 
niektórych tematów. 
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Aneks

Ryc. 1. Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Pręgowie, I poł. XIV w., widok z zewnątrz.

Ryc. 2. Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała w Pręgowie od strony wschodniej, szczyt ceglany, 
I poł. XIV w.
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Ryc. 3. Wyobrażenie Chrystusa w otoczeniu Arma Passionis, I poł. XV w.

Ryc. 4. Przedstawienie Veraiconu, I poł. XV w.



Gabriela Zbirohowska-Kościa

220

Ryc. 5. Przedstawienie św. Jakuba Młodszego Apostoła, I poł. XV w.

Ryc. 6. Przedstawienie św. Filipa Apostoła, I poł. XV w.
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Ryc. 7. Przedstawienie św. Bartłomieja Apostoła, I poł. XV w.

Ryc. 8. Przedstawienie św. Tomasza Apostoła, I poł. XV w.
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Ryc. 9. Przedstawienie Sądu Ostatecznego, I poł. XV w.

Ryc. 10. Przedstawienie Matki Boski Apokaliptycznej na ścianie tarczowej nad wejściem do zakrystii, 
I poł. XV  w.
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Ryc. 11. Fragment sceny Ukrzyżowania, I poł. XV w.
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Ryc. 12. Przedstawienie św. Jakuba 
Starszego Apostoła, I poł. XV w.                

Ryc. 13. Dekoracja ościeży glifu okiennego z motywem 
wici roślinnej, I poł. XV w.

Zdjęcia wykonała Gabriela Zbirohowska-Kościa
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Marta Nowaczyk

Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła 
w kulturze Słowian

Wierzenia Słowian sprzed etapu chrześcijańskiego wiążą się ściśle z pogań-
stwem. Ta politeistyczna religia Słowian była częścią ogromnego kompleksu 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie pierwotnych wierzeń, tradycji, obrzę-
dów, rytuałów. Wśród ludzi panowało przekonanie, że w ich życiu stale obecne 
są siły nadprzyrodzone. Takie poglądy i wierzenia stworzyły system mitologicz-
ny tłumaczący miejsce człowieka w świecie oraz jego relacje z bóstwami. 

Przeprowadzenie szczegółowej analizy i charakterystyki wierzeń Sło-
wian stanowi nie lada wyzwanie. Mimo że mitologie pogańskie przetrwały, 
w społeczeństwie były one przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, 
a pojawienie się chrześcijaństwa w znacznym stopniu zmieniło ich pierwot-
ną formę. Natomiast oralny charakter takich przekazów sprawia, iż są one 
przez naukę sklasyfikowane jako kultura mniej wartościowa od piśmiennej. 
Ponadto, jak zauważył w swojej książce Słowiańska Ruś, pogaństwo i kobiety 
Aldo C. Marturano, na ziemiach ruskich od najdawniejszych czasów mie-
szały się ze sobą kultury Słowian i innych ludów (w tym Ugrofinów), przez 
co trudno postawić wyraźną granicę, oddzielić jedną mitologię od drugiej1.

Niewątpliwie pogaństwo miało ogromny wpływ na formowanie świa-
domości ludzi. Ogarnęło zarówno kulturę duchową, jak i materialną. Spo-
łeczeństwo dysponujące niezbyt obszerną (w porównaniu z dzisiejszymi 
osiągnięciami nauki) wiedzą, dotyczącą otaczającego świata, próbowa-
ło znajdować wyjaśnienia, oswajać niewytłumaczalne wówczas zjawiska. 
W rozumieniu pewnych faktów pomagała rozwinięta demonologia, będąca 
częścią mitologii, dotyczącą postaci mitologicznych niższego rzędu. Kazi-
mierz Moszyński pod szeroko pojętym hasłem „demony” rozumie „wszyst-
kie prócz bóstw mityczne istoty człekokształtne (wyjątkowo też zoomor-
ficzne, lecz w takim wypadku wyraźnie wywodzące się od duszy człowieka 
i ukazujące się m.in. w ludzkiej lub częściowo ludzkiej postaci)”2.

1 A. C. Marturano, Słowiańska Ruś, pogaństwo i kobiety, Szczecin 2011.
2  K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. II: Kultura duchowa, z. 2, Kraków 1939, 

s. 604.
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Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć lub takie, nad który-
mi nie mamy kontroli, deprymują nas i przerażają po dziś dzień. W czasach 
średniowiecznych, bez wątpienia, więcej było niezrozumiałych, straszliwych 
zjawisk, którym Słowianie musieli stawiać czoła. Trudno było uznać i zrozu-
mieć fakt, że natura jest kapryśna i czasem płata człowiekowi figle. Szalejące 
żywioły, epidemie, łatwiej było identyfikować z nieczystą siłą. Różnego typu 
anomalie przypisywano wówczas działaniom niewidzialnych czy też trud-
nych do zidentyfikowania i rozpoznania stworzeń. 

Słowiańska przestrzeń mitologiczna składała się z dwóch równolegle ist-
niejących światów – „swojego” oraz „obcego”. Swój – jako uporządkowany, 
stworzony przez bogów kosmos, stanowił przestrzeń życia, natomiast obcy 
– jako nieskończony chaos, jawił się ludzkiej wyobraźni niczym przestrzeń 
przebywania istot demonicznych3.

Z demonologią u Słowian wschodnich wiązało się pojęcie nieczystej siły. 
Oznaczała ona ogólny zbiór postaci mitologicznych niższego rzędu (demo-
nów, duchów), przynależących do „obcego”, „tamtego” świata. Tajemne siły 
mogły bowiem pomagać, bądź przeszkadzać człowiekowi. Zdarzało się rów-
nież, że wnikały w niego, wywołując ból, choroby, koszmary.

Nieczystą siłę bardzo często personifikowano, nadając jej cechy ludzkie. 
W wierzeniach Słowian powstał cały zbiór cech wyglądu przypisywanych 
postaciom demonicznym. A i sami ludzie odbiegający wyglądem od przy-
jętej społecznie normy, postrzegani byli jako istoty obdarzone tajemnymi 
mocami lub powiązane z siłą nieczystą:

Wszelkie anormalności, uzewnętrzniające się w wyglądzie ciała ludzkiego, 
nawet drobne [...] zwracają na siebie uwagę ludu i podniecają grę wyobraźni, 
dając początek demonograficznym motywom4.

Barwa ciała ciemniejsza od tradycyjnego koloru skóry, nadmierne owło-
sienie, gęste brwi, zrośnięte nad nosem lub całkowity ich brak ‒ to tylko nie-
które z wielu cech wyglądu, wywołujących skojarzenia ze światem magicz-
nym. Postaci, uznawane za demoniczne charakteryzował często niezwykle 
wysoki bądź też karłowaty wzrost oraz wielka głowa. Istotne w wyglądzie 
były również oczy. Ich nienaturalną wielkość czy też czerwoną barwę także 
przypisywano demonom. Za kolejną cechę, charakteryzującą na Rusi demo-
ny wiatru, uznawano wielkie lub grube wargi. Natomiast demony wodne 

3  U. Wójcicka, Из истории русской культуры. Языческое наследие в традицион-
ной культуре, Bydgoszcz 2002, s. 20. 

4 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian..., s. 613.
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(najczęściej Rusałki) miały długie włosy, często koloru zielonego. Czarty zaś 
u Słowian (nie tylko wschodnich) często bywały kulawe. Poza uosabianiem 
nieczystej siły, obdarzano ją również cechami zoomorficznymi lub wyobra-
żano sobie jako postaci na poły ludzkie i zwierzęce. 

Bardzo popularnym motywem było posiadanie zwierzęcych nóg lub 
ogona5.

Słowianie bardzo często oskarżają czarownice o posiadanie ogona, zwłaszcza 
o ile chodzi o wiedźmę z urodzenia, a nie taką, co się wiedźmiarstwa nauczy-
ła u innej. Ciekawe, że Wielkorusi kaukascy posądzają nawet swych wróż-
bitów o posiadanie wspomnianej cechy; w niektórych znów okolicach Rusi 
południowo-zachodniej przypisują ogon ludziom, którzy po śmierci mają się 
stać upiorami. Najpospoliciej jednak słyszymy o ogonach u czartów6.

Pogańska wiara w istnienie nieczystej siły oraz zamieszkujące przyrodę 
i nieprzerwanie wpływające na życie człowieka istoty, nie zniknęła wraz 
z nadejściem epoki chrześcijaństwa. Była tak silnie zakorzeniona w świa-
domości ludzi i przekazywana z pokolenia na pokolenie, że funkcjonowała 
jeszcze przez długi czas. Takie równoczesne funkcjonowanie wierzeń pogań-
skich z nową chrześcijańską religią nosiło nazwę двоеверие7. W dzisiejszym 
świecie znajdujemy również elementy dawnych wierzeń naszych przodków 
(np. równoczesne umieszczanie medalików z wizerunkami świętych i czer-
wonych tasiemek przy kołysce noworodka).

Geneza nieczystej siły jest niejednoznaczna. Istnieje kilka teorii dotyczą-
cych pojawienia się demonicznych postaci. Wśród Słowian podstawę demo-
nologicznych wierzeń stanowiły wyobrażenia nieczystej siły, wskazujące, że 
pochodzi ona od zmarłych. Ze śmiercią w kulturze Słowian łączył się rów-
nież kult przodków. Rozróżniano dwa rodzaje zmarłych: ci, których dusze 
znalazły uspokojenie na „tamtym świecie” i ci, których dusze kontynuowały 
swoje pośmiertne istnienie „na granicy” dwóch światów. Do pierwszej gru-
py zaliczano tych, którzy umarli „prawidłową”, naturalną śmiercią i pocho-
wani zostali zgodnie z rytualnymi zasadami (tzw. родители8). Tacy zmarli 
przodkowie stawali się opiekunami swoich potomków. Do nich modlono 

5  Cechy wyglądu zewnętrznego istot demonicznych na podstawie K. Moszyński, Kul-
tura ludowa Słowian..., s. 604–717; P. Zych, W. Vargas, Bestiariusz słowiański. Rzecz 
o skrzatach, wodnikach i rusałkach, Olszanica 2014.

6 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian..., s. 627.
7 Двоеверие (dvoeverie) – termin oznaczający dwuwiarę. 
8 Родители (roditeli) – termin oznaczający rodziców.
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się o opiekę nad domem, zdrowie członków rodziny, bydła, o urodzaj itp. 
Wierzono, że nawet po śmierci przodkowie kontynuują swoje współegzy-
stowanie z potomkami. Drugą grupę tworzyli tzw. nieczyści zmarli. Ludzie, 
którzy zakończyli żywot w nienaturalny sposób (np. poprzez uduszenie, uto-
pienie, samobójstwo itd.) stawali się „złymi” nieboszczykami, ponieważ nie 
wykorzystali w pełni danej im życiowej siły. Mogli oni zaszkodzić żywym 
na różne sposoby. Według podań ludowych, mianem nieczystych określa-
no trzy typy zmarłych. Pierwszy z nich, tzw. заложные9, zmarli nienatural-
ną, przedwczesną, gwałtowną śmiercią, pochowani z naruszeniem rytuału 
lub w ogóle niepogrzebani. Drugi – ходячие10, czyli ci, którzy nie zerwali 
swoich więzi z życiem, nie otrzymawszy swojej „doli”, np. chrztu i imienia, 
współmałżonka, odpuszczenia grzechów, rytualnych pogrzebin itd. Trzeci 
typ nieczystych zmarłych to tzw. двоедушники11 – ci, którzy za życia pozo-
stawali w kontakcie z nieczystą siłą (np. mieli dar jasnowidzenia)12. 

Słowiańsko-ruskie pogaństwo przedstawiało zmarłych jako przedmiot 
zainteresowania nieczystej siły, która mogła przemienić ich np. w wampi-
ry, dlatego też ciała po śmierci należało niezwłocznie unicestwić – „oddać” 
Matce Ziemi bądź spalić. Panowało przekonanie, że zmarli posiadają wła-
dzę nad żywymi. Aby uniknąć grożącego niebezpieczeństwa, odnoszono 
się z szacunkiem do zmarłych przodków, zwracano się do nich z prośbami. 
Próbowano ułaskawić ich rytualnym karmieniem, symbolicznie zapraszając 
umarłych na wieczerzę z okazji świąt. 

Łączenie pochodzenia nieczystej siły ze śmiercią było jedną z bardziej 
popularnych, choć nie jedyną, funkcjonującą teorią. W społeczeństwie ist-
niało również przekonanie, jakoby pochodziła ona od upadłych aniołów, 
wygnanych z nieba razem z szatanem po buncie przeciw Bogu. W miejscu, 
w którym spadły, osiedlały się, zmieniając w istoty demoniczne. Inna teo-
ria głosi, że demony wylęgały się z niezwykłego jaja kurzego13. Folklor sło-
wiański przepełniony jest podobnymi historiami, wyjaśniającymi powsta-
nie nieczystego.

Przestrzeń mitologiczną w czasach dawnej Rusi przedstawiano za po-
mocą osi wertykalnej w formie drzewa. Korona symbolizowała niebo, pień 
– ziemię, a korzenie – „tamten” świat. Jeśli zaś drzewo przedstawione było 

9 Заложные (zalozhnye) – odpowiednik polski: nawie.
10 Ходячие (hodiachie) – chodzący (zmarli).
11 Двоедушники (dvoedushniki) – posiadający dwie dusze.
12 U. Wójcicka, Из истории русской культуры..., s. 48.
13 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian..., s. 604–717.



Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła w kulturze Słowian

231

odwrotnie, koroną w dół, oznaczało oś świata pozagrobowego, który uważa-
ny był za lustrzane odbicie tego ziemskiego. W takim pojmowaniu organi-
zacji przestrzeni niezwykle ważną rolę pełniły rzeki. Były one symbolicznie 
uważane za system krwionośny „ciała” ziemi. Ich funkcję stanowiło łączenie 
dwóch światów. Wierzono również, że martwi płynęli do życia pośmiertne-
go właśnie rzeką lub też, że przedostawali się tam przez most na niej, który 
miał być cieńszy od włosa. Taka rzeka, po której przeprawiali się umarli na 
„drugą stronę” nosiła nazwę Забыть-река14 (забыть – zapomnieć, река – 
rzeka). Po takiej przeprawie nieboszczyk zapominał o swoim ziemskim ży-
ciu i stawał się pełnoprawnym obywatelem królestwa umarłych15.

Miejsca pojawiania się tajemnych sił były prawie niemożliwe do określe-
nia. Wedle przekonań, postaci demoniczne stanowiły część natury. Nieczy-
sta siła mogła się pojawiać praktycznie wszędzie. Jednak niektóre miejsca 
upodobała sobie szczególnie. Były to z reguły miejsca tajemnicze, niepozna-
ne przez człowieka, tj. głębokie otchłanie zbiorników wodnych, jamy, pie-
czary, bagna, studnie. Z racji powiązania ze zmarłymi częstym obszarem 
związanym z demonami był cmentarz, ale również i bania (rosyjska łaźnia), 
ponieważ wchodząc do niej ludzie pozbawiali się odzieży oraz wszelkich 
ochronnych amuletów. Ponadto idealne miejsce dla nieczystej siły stanowiły 
miejsca związane z szeroko pojętą granicą, np. progi, rozstaje dróg, skrzy-
żowania, mosty, granice wsi, pól. Granica w dawnej Rusi kojarzyła się z nie-
bezpieczeństwem, oddzielała świat żywych od świata umarłych, czyste od 
nieczystego. W związku z tym,

[…] dom, jako bezpieczna przestrzeń zamknięta posiadał kilka otworów, 
przez które mogła zostać naruszona jego czystość: drzwi (próg), okna, ko-
min pieca. Próg [...] chroniony był za pomocą zamka, symboli ochronnych, 
rytualnych zakazów. Nie wolno było siadać ani stawać na progu, witać się 
przez próg, Pannie Młodej nie wypadało dotykać progu (dlatego też przeno-
sił ją Pan Młody na rękach), itd. Okno także wypełniało rolę granicy, mogło 
ono zamienić drzwi, aby oszukać nieczystą siłę czy śmierć [...]. Komin pie-
ca – otwór związany z latającą nieczystą siłą: ognistym żmijem, czartami, 
wiedźmami. Przez niego, według wierzeń, przenikają do domu choroby, 
„dola”, itd. Podczas burzy komin powinien być zamknięty, inaczej wleci tam 
nieczysta siła a piorun uderzy w dom16.

14 Забыть-река (zabyt’-reka) – rzeka zapomnienia. 
15 Л. А. Чёрная, История культуры Древней Руси, Москва 2011, s. 42.
16 Ibidem, s. 43 (tłumaczenie własne – M.N.). 
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Bardzo często miejsce występowania wpływało na nazwę, nadawaną 
spersonifikowanej tajemnej sile. Banię zamieszkiwał Банник17, w lasach czaił 
się Леший18, na polach Полевой19, w zbiornikach wodnych Водяной20, a izbę 
poza domownikami zamieszkiwał również Домовой21. Nie jest to, rzecz ja-
sna, jedyna etymologia nazw demonicznych postaci. Lista nazw pogańskich 
„straszydeł” była długa i bardzo rozbudowana. Nazwy poszczególnych de-
monów ulegały również różnorodnym wariacjom w zależności od regionu. 
Na przykład, demona domowego wschodni Słowianie nazywali najpow-
szechniej „domowym”; bardzo pospolicie też – „dziadem”, „dziadkiem” lub 
„domowym dziadem”, poza tym jednak tytułowali go także „gospodarzem”, 
„sąsiadem” i „karmicielem”22.

Wszystko, co działo się w życiu człowieka lub w jego otoczeniu i nie dawało 
się w racjonalny sposób wytłumaczyć, przypisywano działaniu siły nieczystej. 
To ona powodowała bezsenność, „dusiła” we śnie, zsyłała choroby, kusiła do 
złych czynów, samobójstwa, męczyła zwierzęta, była sprawcą nieporządku 
w izbie, zbijała z tropu podróżnych, sprawiając, że gubili drogę itd. Należało 
być ostrożnym, aby nie narazić się tajemnym siłom i nie sprowadzić nieszczę-
ścia na rodzinę, domostwo, pole, czy zgromadzone zapasy. Wierzono również, 
że należy z szacunkiem podejmować przybyłych gości (znajomych czy też nie), 
ponieważ mogli oni być wcieleniem zmarłych przodków bądź złych mocy. 
Uważano bowiem, że gość był posłańcem losu i konieczne było przyjęcie go. 
Jednak sposób, w jaki przebiegała ta wizyta mógł mieć wpływ na życie gospo-
darzy, brak należytego szacunku mógł skutkować zemstą tajemniczej siły. 

Strach powstrzymywał ludzi przed odwiedzaniem niebezpiecznych miejsc 
oraz prowadzeniem działań w czasie, uważanym za nieczysty (związanym 
z granicą), np. wystrzegano się wychodzenia z domu o północy. Wierzono 
również, że przez wszystkie otwory w ciele człowieka mogła wniknąć w niego 
moc nieczysta. Aby ustrzec się jej, Słowianie opracowali szereg rytuałów, zna-
ków, zdobień, mających spełniać funkcje apotropaiczne. Symbole ochronne, 
odstraszające zło, umieszczane na odzieży, przedmiotach codziennego użyt-
ku, zabudowaniach nosiły wspólną nazwę обереги23 i służyły zapewnieniu 

17 Банник (bannik) – duch, zamieszkujący banię (łaźnię). 
18 Леший (leshij) – duch, zamieszkujący lasy (leszy).
19 Полевой (polevoj) – duch, zamieszkujący pola.
20 Водяной (vodianoj) – duch, zamieszkujący zbiorniki wodne.
21 Домовой (domovoj) – duch domowy.
22 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian..., s. 670.
23  Обереги (oberegi) – słowo oznaczające amulety oraz inne symbole i znaki ochra-

niające.
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bezpieczeństwa oraz opieki bogów. Jednak zdarzało się czasem, że ludzie 
świadomie wstępowali w kontakty z nieczystym, np. poprzez wróżby, aby od-
gadnąć przyszłość czy poznać swój dalszy los. W celu dobrowolnego obcowa-
nia z tajemnymi siłami zdejmowano atrybuty chrześcijańskie lub pogańskie 
обереги i udawano się w miejsca, uważane za siedliska zła, tj. skrzyżowanie 
czy bania, aby tam oddawać się tajemnym praktykom. 

Podsumowując niniejsze rozważania, należy podkreślić wagę wierzeń 
w czasach średniowiecznych. W okresie, kiedy nauka nie była nazbyt rozwi-
nięta, do opisywania organizacji świata i rzeczywistości człowieka nie uży-
wano logicznych i racjonalnych argumentów, ale postrzegano je przez pry-
zmat mitologii. To właśnie ona służyła do tłumaczenia niewytłumaczalnego. 
Pogańskie wierzenia obecne były na każdym etapie życia Słowian i w każdej 
jego sferze. Dziś spuścizna naszych dalekich przodków ma walory artystycz-
ne, obecna jest w elementach kultury czy literaturze, jednak jej pozostałości 
w codziennym życiu kategoryzowane są już jako „zabobony”.
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Ewa Paczkowska

Magia, czarownice, prześladowania  
– prawda czy średniowieczny mit?

W XXI w., w świecie racjonalizmu, potęgi rozumu i rozwoju techniki, słowo 
„czarownica” jest utożsamiane przede wszystkim z baśniami, a także posta-
cią kobiety „posługującej się czarami” ‒ najczęściej kojarzonej negatywnie. 
Taki wizerunek kobiety sięga do realiów XVI w., w którym wzrosła liczba 
spraw sądowych, toczonych głównie przeciw kobietom, posądzanych m.in. 
o paranie się magią1. Nasuwa się pytanie, czym było zjawisko, określane 
mianem „magii” oraz w jakiej było relacji do religii i nauki? 

Magia a religia i nauka

Opierając się na hasłach słownikowych, można zdefiniować magię jako 
„ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nad-
przyrodzonych, które można opanować i wywoływać za pomocą zaklęć, 
obrzędów i czarów; niezwykła siła oddziaływania2 oraz zniewalający urok 
jakichś miejsc lub osób”3. Oznacza to, że postać czarownicy należałoby utoż-
samiać z osobą posiadającą moce nadprzyrodzone, która za pomocą odpo-
wiednich zaklęć osiągała wyznaczony cel. Między XIV a XVIII w. siły te 
kojarzono z Szatanem, pod wpływem którego znajdowała się taka kobieta. 
Dlatego czarownica może oznaczać „według dawnych wierzeń ludowych: 
kobietę podlegającą wpływom diabła, mającą moc rzucania uroków”4. Po-
nieważ postać diabła była i jest nieodłączną częścią wierzeń oraz religii, dla 
szerszego spektrum należy ustalić, jak zdefiniowana jest sama religia. Jest 
ona określana jako „zespół wierzeń dotyczących istnienia Boga lub bogów, 
pochodzenia i celu życia człowieka, powstania świata oraz związane z nimi 

1  B. P. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, Wrocław 2009, 
s. 262–263.

2 Słownik PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/magia;2480459 [dostęp: 26.01.2015].
3 Ibidem.
4 Słownik PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/czarownica.html [dostęp: 26.01.2015].
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obrzędy, zasady moralne i formy organizacyjne”5. Na podstawie przedsta-
wionych definicji, dotyczących magii, postaci czarownicy oraz religii, moż-
na zauważyć tendencję do pojawiania się w nich słowa „wierzenie”. Powstaje 
zatem kwestia, czy to, w co wierzymy, jest równoznaczne z prawdą, czy też 
jest to jedynie nasz subiektywny pogląd. W celu ukazania relacji zachodzą-
cej pomiędzy magią a religią można przywołać przykład biblijnej Księgi Po-
wtórzonego Prawa, gdzie czytamy:

Niech się u ciebie nie znajdzie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego 
syna albo córkę, [kto] uprawiałby wróżbiarstwo, zamawianie, zaklinanie czy 
też magię lub kto odwoływałby się do czarów, kto zwracałby się z pytaniem 
do duchów, do jasnowidzów, ani też kto poszukiwałby rady u umarłych. Każ-
dy kto tak bowiem postępuje, budzi wstręt u Jahwe […]. (Pwt. 18, 10–12)6.

Biblia odróżnia cuda, które są dziełem Boga, od magii, będącej działaniem 
demona. Jednak po raz kolejny pojawia się pytanie, co powinno być uzna-
wane za cud, a co za działanie sił nieczystych. Interpretowanie przed Mojże-
szem procesu rozstąpienia się Morza Czerwonego jako działania magiczne-
go, a tym samym nazywanie Boga magiem, zostanie uznane za herezję przez 
ludzi, dla których ten czyn jest cudem i dowodem wielkości oraz nieograni-
czonej mocy Boga ‒ wyzwoliciela narodu żydowskiego.

Również nauka nie była wolna od powiązań z magią. Starożytny Egipt 
uważano w III w. n.e. za ojczyznę czarowników7. W Mezopotamii, krainie, 
w której miały miejsce wielkie osiągnięcia w dziedzinach astronomii i ma-
tematyki, wiedzę o planetach wykorzystywano do przepowiadania przy-
szłości. Babilończycy utożsamiali planety z różnymi bogami8. Wraz z roz-
wojem nauki magia zaczęła tracić swoje znaczenie, co doprowadziło do jej 
ograniczenia i pojawiania się pod postacią wątków magicznych w legendach 
różnych krajów. Jednym z przykładów jest mitologia starożytnej Grecji, wy-
stępująca tam postać Odyseusza i jego powrót z wojny trojańskiej oraz Kirke 

5 Słownik PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/religia.html [dostęp: 26.01.2015].
6  Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, red. ks. M. Peter, ks. M. Wolniewicz, Poznań 

2003, s. 225.
7  Miano to nadał Egiptowi Klemens Aleksandryjski, który magię i ezoterykę wią-

zał z najstarszą i najbardziej podziwianą kulturą; D. Alexander, Spellbound. From 
Ancient Gods to Modern Merlins. A Time Tour of Myth and Magic, London 2002 
(polskie wydanie: Czarownice, wróżbici, szamani. Podróż przez świat mitów i magii, 
tłum. J. Korpanty, Warszawa 2008, s. 18–19).

8  Przepowiadanie przyszłych zdarzeń odbywało się poprzez obserwację planet, które 
były kojarzone z poszczególnymi bogami; ibidem, s. 15–16.
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używająca magicznych mikstur9. W mitologii celtyckiej można spotkać po-
staci Tristana i Izoldy Jasnowłosej10, czarodzieja Merlina oraz króla Artura 
i jego Rycerzy Okrągłego Stołu11.

„Magiczne” zaklęcia i rytuały

Ze względu na liczne epidemie oraz powszechnie panujący głód stosowanie 
zaklęć było w średniowieczu bardzo rozpowszechnione. „Magiczne formu-
ły” miały za zadanie chronić ludzi przed śmiercią, chorobami u zwierząt czy 
też spowodowaniem szkód w gospodarstwie. Zaklęć używano także w celu 
polepszenia swojego bytu, a przede wszystkim ‒ jako ochrony przed zaraza-
mi, które w średniowiecznej Europie rozprzestrzeniały się niezwykle szyb-
ko. W wielu krajach stosowano różnego rodzaju rytuały. Począwszy od mało 
inwazyjnych, jak błogosławienie nowo wybudowanego domu (średniowiecz-
na Rumunia), poprzez liczne audiencje odbywające się na dworze króla, pod-
czas których jego dotyk przy jednoczesnym czytaniu Biblii przez kapłana 
miał leczyć z wrzodów czy guzów12 (dwunastowieczna Anglia i Francja), 
a kończąc na rytuałach bardziej drastycznych, jak upuszczanie krwi chore-
mu w celu osiągnięcia równowagi humorów13 (co jeszcze bardziej pogarszało 

9  Kirke pojawia się w mitologii jako córka Słońca, czarodziejka, która za pomocą ma-
gicznych ziół nakarmiła, a następnie przemieniła towarzyszy Odyseusza w świnie. 
Mimo że legenda może być uważana w dzisiejszym świecie za mit, w okresie polo-
wań na czarownice posądzonym o czary przypisywano wykorzystywanie ziół; J. Pa-
randowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992, s. 257.

10  Mit o Tristanie i Izoldzie oraz napoju, który połączył ich uczuciem, miał tak zna-
czący wpływ na kulturę współczesną, że można odnaleźć przepis na przyrządzenie 
magicznej mikstury wraz z kolejnymi etapami przygotowania; B. Bioque, Wstęp do 
magii, tłum. E. Morycińska-Dzius, Warszawa 2014, s. 150.

11  Chociaż istnienie historycznej postaci króla Artura jest podawane w wątpliwość, to 
jednak zarówno on, jak i jego rycerze byli uważani przez ludność średniowieczną za 
bohaterów godnych naśladowania; Mitologie Świata. Celtowie, red. J. Kałużna-Ross, 
Warszawa 2007, s. 105–115.

12  Duchowni nie traktowali owych zabiegów jako przejawu magii, a jedynie uważali 
za znak błogosławieństwa króla, którego działania mogły, ale nie musiały, być do-
strzeżone przez Boga, co w konsekwencji oznaczało, że chory mógł pozostać nadal 
chory, mimo kolejnych modlitw. Dla prostego ludu natomiast, stosowane zabiegi 
były czysto magiczne, a króla uważano za posiadającego błogosławieństwo Boskie; 
D. Alexander, Spellbound. From Ancient Gods..., s. 109–110.

13  Już w starożytności uważano, że ciałem rządzą cztery „humory”: wilgoć, zimno, 
suchość i gorąco. Kiedy równowaga między nimi została zachwiana, występowała 
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jego stan zdrowia) czy wiara, iż stosunek z dziewicą uleczy z syfilisu żołnie-
rzy amerykańskich podczas pierwszej wojny światowej14. W czasie odpra-
wiania rytuałów bardzo powszechnym zjawiskiem było wykorzystywanie 
roślin czy zwierząt jako leku. Kształt, kolor czy właściwości roślin kojarzono 
ze schorzeniami występującymi u pacjenta. Osobie chorej na żółtaczkę po-
dawano rośliny w kolorze żółtym. Sałata, wilgotna i zimna, miała za zadanie 
koić podrażnioną skórę. Mandragory, korzenia przypominającego kształ-
tem człowieka, używano jako środek znieczulający. Także zwierzęta miały 
posiadać właściwości lecznicze15.

Ramy czasowe polowań na czarownice

W przeciwieństwie do popularnego wierzenia, polowanie na czarownice nie 
miało swojego apogeum w średniowieczu, a we wczesnych czasach nowożyt-
nych. Chociaż pierwsze doniesienia o sprawach sądowych pojawiają się z po-
czątkiem XIV w., były to głównie sprawy o maleficium, wiążące się z czynie-
niem zła lub szkodzeniem wrogom politycznym. Z czasem do maleficium 
zostały włączone sprawy dotyczące oskarżeń o satanizm. W pierwszym 
okresie polowań (pomiędzy rokiem 1420 a 1520) pojawiły się traktaty mó-
wiące o czarostwie. Dzieła Johannesa Niedera Formicarius, Heinricha Kra-
mera Malleus Maleficarum bądź też Urlicha Molitora De Lamiis et Phitonicis 
Mulieribus przyczyniły się do wszczęcia kolejnych rozpraw przeciwko posą-
dzonym o czary16. Początek XVI w. był czasem wyciszenia tych procesów, co 
miało związek z rozwojem humanizmu, wraz z którym zmieniło się podej-
ście człowieka do otaczającego go świata. Także reformacja odwróciła uwa-
gę ludzi od problemu czarownic i skierowała ją w stronę nowo powstałego 
problemu, jakim był rozłam Kościoła. Dopiero w drugiej połowie XVI oraz 
na początku XVII w. można mówić o regularnych i masowych polowaniach 

choroba. Upuszczanie krwi miało przyczynić się do ponownego przywrócenia rów-
nowagi „humorów”, co w konsekwencji zbijało gorączkę oraz poprawiało stan fizycz-
ny pacjenta. Metoda upuszczania krwi była stosowana do XIX w.; ibidem, s. 124–125.

14 Ibidem, s. 135.
15  W siedemnastowiecznej Anglii uważano, że zabity, odarty ze skóry i rozdarty na czę-

ści kogut jest lekarstwem na suchoty. Często dochodziło do niedorzecznych, z per-
spektywy XXI w., rytuałów (np. mieszanie miodu z ekskrementami kozła w celu ule-
czenia raka piersi). Ponadto wierzono, że zwiększone cierpienie zwierząt przyczyni 
się do lepszego oddziałania na ludzi; ibidem, s. 126–137.

16  Wspomniane traktaty mówiły o czarownicach, wróżkach i postępowaniach satani-
stycznych; ibidem, s. 262–263.
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na czarownice. Głównej przyczyny można doszukiwać się w ponownej in-
tensyfikacji publikacji rozprawiających o czarownicach, które dzięki wyna-
lazkowi druku stały się o wiele bardziej dostępne dla szerszego kręgu lud-
ności. Duże znaczenie w walce z praktykami magicznymi miało podejście 
do kwestii prowadzenia postępowań sądowych oraz sposób zbierania do-
wodów przeciwko oskarżonym. W zależności od kraju stosowano, bądź też 
zakazywano stosowania tortur podczas przesłuchań. W Anglii, do uznania 
winnym nie było wymagane przyznanie się do czarostwa. W zamian mogły 
temu służyć inne dowody świadczące o winie oskarżonego. W konsekwencji 
nie istniały ograniczenia dotyczące ilości oskarżonych i skazanych za prak-
tykowanie magii. Z kolei w Szkocji stosowano niekiedy okrutne tortury, 
podczas których ofiary podawały ciąg nazwisk osób rzekomo będących cza-
rownicami17. W Polsce, przyznanie się do winy było niezbędne, a mogło ono 
nastąpić dobrowolnie lub poprzez wykorzystanie tortur18. Dopiero w drugiej 
połowie XVII w. można mówić o końcowym etapie polowań na czarowni-
ce – wówczas państwa zaczęły wydawać ograniczające tę działalność dekre-
ty. Do końca XVIII w. zaprzestano przeprowadzania masowych procesów 
o czary. W zależności od kraju, daty zakończenia polowań na czarownice 
różnią się między sobą19.

Kogo posądzano o czary?

Według średniowiecznej opinii, magiczne predyspozycje mogły posiadać 
osoby trudniące się zawodem kowala, uzdrowiciela, opiekunki do dzieci 
bądź też akuszerki. Nawiązując do tych ostatnich, było to związane z ko-
niecznością stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia. Akuszer-
ki były w szczególności narażone na posądzenie o czary ze względu na 

17  W Szkocji intensyfikację polowań na czarownice można zauważyć za czasów pano-
wania Jakuba VI. W swoim dziele Demology, wydanym w 1597 r., mówi on o Sza-
tanie, chcącym zapanować nad światem. Za tak liczne występowanie czarownic 
obwinia katolików, którzy są przeciwni wierze protestanckiej. Jakub VI niekiedy 
sam przesłuchiwał oskarżonych o czary oraz brał udział w torturach tak bole-
snych, że przesłuchiwany przyznawał się do wszystkich zarzucanych mu czynów; 
K. Baschwitz, Czarownice. Dzieje procesów o czary, tłum. T. Zabłudowski, Warsza-
wa 1999, s. 153–162.

18  B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII w., Łódź 1952, s. 97–110.
19  Ostatnią egzekucją czarownic przeprowadzoną w Europie była ta z 1782 r. w Szwaj-

carii. Egzekucja, która odbyła się w Polsce w 1793 r., była najprawdopodobniej bez-
prawna; B. P. Levack, Polowanie na czarownice..., s. 266–270.
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wykonywanie profesji obcej mężczyznom, a zatem budzącej lęk. Zdarzały 
się również przypadki, że winą za śmierć noworodka obarczano akuszer-
kę, zaś oskarżenie o stosowanie magii ułatwiało wymierzanie kary takiej 
osobie. Jednak ważniejszym czynnikiem w przypadku posądzania o czary 
była nie wykonywana profesja, ale status społeczny. Osoby żyjące na gra-
nicy ubóstwa były najbardziej narażone na procesy o czarostwo. Żebraczki 
czy jałmużnicy utrzymujący się z datków były osobami, którymi zaczęto 
gardzić oraz uważać za „niewygodne” w czasach, kiedy epidemie i wojny 
dziesiątkowały ludność. Także „zdziwaczałość” osób starszych tworzyła 
z nich łatwy cel. Niepokój budziły również samotne kobiety – właścicielki 
małych nieruchomości20.

Do wzrostu liczby procesów o czary przyczyniała się także sytuacja po-
lityczno-religijno-gospodarcza w poszczególnych państwach. Na przełomie 
XV i XVI w., kiedy przez obszary europejskie przetaczały się wojny oraz 
choroby, a bieda była zjawiskiem powszechnie występującym, niekorzyst-
ne zmiany przypisywano działaniom Szatana, zaś unicestwienie czarowni-
cy miało przywrócić ład i porządek21. Oskarżenie o czary mogło mieć swój 
podtekst polityczny, w momencie gdy oskarżonymi były osoby z wyższych 
klas społecznych pragnące odnosić sukcesy w świecie polityki. Oskarżenie 
konkurenta (bądź członków jego rodziny) o stosowanie praktyk magicznych 
było skutecznym sposobem walki politycznej i w zasadzie przekreślało jego 
karierę. W Polsce nie bez znaczenia dla sądu był fakt kto wnosił oskarżenie 
oraz kim był sam oskarżony. W przypadku kiedy osoba o wysokim statusie 
społecznym była oskarżana przez osobę nisko urodzoną, która nie posiada-
ła wpływów politycznych, sąd nie przywiązywał wagi do przedstawianych 
oskarżeń22. Sytuacjami nieracjonalnymi wydają się być także te, w których 
dziecko chciało zemścić się na swoim rodzicu (najczęściej matce), zmusza-
jącym je do poślubienia nieodpowiedniej w oczach dziecka kandydatki. Nie 
powinien więc dziwić fakt, iż do grona kobiet najczęściej posądzanych o cza-
ry należały mężatki. W Szkocji między wiekiem XVI a XVIII liczba męża-
tek posądzonych o czary wynosiła 245, podczas gdy wdów było jedynie 67, 
a panien 7. Sytuacja przedstawiała się podobnie w innych państwach, hrab-
stwach i miastach, jak na przykład Wenecji, Bazylei, Genewie, Salemie, czy 

20  Kobietom niezależnym finansowo przypisywano związek z Szatanem, który w za-
mian za posłuszeństwo obiecywał im korzyści materialne; ibidem, s. 207–209.

21  Pozbycie się czarownicy pomagało w utrzymaniu równowagi psychicznej ludzi, 
którzy winą za wszelkie niepowodzenia obarczali czarownice; ibidem, s. 215–218.

22 B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce..., s. 84–85.
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Kencie. Powodem oskarżania o czary wdów czy panien był brak zależności 
od męża, który władałby ich majątkiem. Dodatkowo w przypadku wdów do-
chodziła również kwestia braku kontroli ojca, a w XVI w., kiedy zamykano 
klasztory, do których wdowy mogłyby się udać, stawały się one niezależne, 
co było uważane za nienaturalny stan rzeczy23.

Z zarzutami dotyczącymi uprawiania magii musiały również liczyć się 
kobiety posiadające ambicje polityczne, choć te przecież zajmowały z reguły 
wyższy status społeczny. Do przykładów takich kobiet należy zaliczyć Elż-
bietę Woodville, żonę Edwarda IV Yorka, króla Anglii, posiadającą ogromny 
wpływ na męża, który uczynił z niej wykonawczynię swojego testamentu 
w razie swej przedwczesnej śmierci, a także jedną z trzech osób posiadają-
cych klucze do królewskiego skarbca. Nadano jej także prawo do aranżo-
wania małżeństw ich córek (posiadali wspólnie przynajmniej dziesięcioro 
dzieci). Powyższe przywileje przyczyniły się do tego, iż Elżbieta Woodville 
była niejednokrotnie posądzana o czary zarówno za życia Edwarda IV, jak 
również po jego śmierci24. Inną postacią, która (w odróżnieniu od Elżbiety 
Woodville) swoje ambicje przypłaciła życiem była Anna Boleyn, druga żona 
Henryka VIII. Znienawidzona przez większość poddanych, została oskar-
żona o czary, za pomocą których miała uwieść Henryka, a który to pod ich 
wpływem odwrócił się od swojej bogobojnej żony Katarzyny Aragońskiej. 
Anna Boleyn zapewne nie straciłaby życia, gdyby zamiast chęci ingerowania 
w politykę państwa dała królowi upragnionego męskiego potomka. Tym-
czasem wydała na świat jedynie księżniczkę (przyszłą królową Elżbietę I)25. 
W zdecydowanie większej ilości przypadków to kobiety, a nie mężczyźni 
były posądzane o czary. W Świętym Cesarstwie Rzymskim (w granicach 
z 1648 r.) kobiety stanowiły 76% wszystkich osób posądzonych o czary. 

23 B. P. Levack, Polowanie na czarownice..., s. 204–207.
24  Ponieważ Elżbieta miała się rzekomo wywodzić z rodu boginki wodnej Meluzyny, 

nazywano ją czarownicą, która omamiła króla i chciała umożliwić objęcie stano-
wisk w państwie całej swojej rodzinie. Zarówno ona, jak i jej matka Jakobina, do 
końca życia zmagały się z zarzutami o czary; P. Gregory, D. Baldwin, M. Jones, Ko-
biety Wojny Dwu Róż. Księżna, królowa i królowa matka, tłum. U. Gardner, Poznań 
2011, s. 135–209.

25  Anna Boleyn została oskarżona o czary krótko po tym, jak urodziła martwego 
chłopca, który ‒ według badań ‒ miał zniekształcone ciało, co miało stanowić dowód 
na to, że jego matka była czarownicą. Także anatomia Anny nie pomogła podczas jej 
procesu – miała kikut szóstego palca, który kojarzono z czarostwem. Anna uniknęła 
losu czarownicy i ostatecznie, dzięki łaskawości Henryka VIII, została ścięta; E. Ives, 
Życie i śmierć Anny Boleyn, tłum. E. Stępkowska, Kraków 2012, s. 331–418.
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W tym samym przedziale czasowym na Węgrzech posądzono o czary o 1300 
kobiet więcej niż mężczyzn. Sytuacja, w której kobiety były głównymi po-
dejrzanymi o czary występowała w większości państw europejskich. Powo-
dem takiego stanu rzeczy było przypisywanie kobietom słabszej moralności, 
podatności na wpływy Szatana, a także fakt, iż w swojej pracy, na przykład 
jako akuszerki czy zielarki, miały do czynienia z roślinami, które kojarzono 
nieodłącznie z magią. Jednakże, w krajach takich jak Normandia, Estonia, 
Islandia czy Rosja to mężczyźni byli częściej oskarżani o czarostwo. Sza-
mani i uzdrowiciele, ale także chcący odnieść sukces polityczny mężczyźni, 
a nawet pasterze, mogli zostać oskarżeni o kontakty z Szatanem26.

Czarostwo – prawdy i mity

Oskarżanie o czary i konszachty z Szatanem niejednokrotnie było związane 
z sytuacją polityczną w państwie. Miało ono za zadanie pozbycie się prze-
ciwnika. Zdarzały się sytuacje, w których monarchowie oskarżali papiestwo 
o kontakty z diabłem, w celu wymuszenia na nim spełnienia swoich postu-
latów27. Mimo iż Inkwizycja odrzucała tortury jako środek prowadzący do 
przyznania się do winy, to jednak w różnych krajach stosowano je ze zdwojo-
ną siłą, co w konsekwencji wymuszało barwne zeznania osób, rzekomo win-
nych czarostwa. Ofiarami najczęściej były kobiety, niejednokrotnie znajdu-
jące się w trudniejszej sytuacji finansowej od mężczyzn, a które uznawano za 
czarownice, ponieważ trudniąc się znachorstwem nie mogły zaprzeczyć sto-
sowaniu ziół w celu leczenia czy uśmierzania bólu28. Niemniej jednak, mity 
związane z postaciami czarownic, jak chociażby latanie w powietrzu, organi-
zowanie sabatów czy korzystanie ze słynnych kociołków czarownic są jedy-
nie przeinaczeniem, nadinterpretacją oraz uogólnieniem sytuacji, jaka miała 
miejsce między XV a XVIII w.29 Jednakże najważniejszym spostrzeżeniem 

26  Oskarżenie o bycie czarownikiem groziło także mężczyznom z wyższych sfer, kie-
dy rzekome czarownice podawały ich nazwiska w czasie przesłuchań podczas tor-
tur. Niektórzy z nich byli sądzeni w powiązaniu z procesami o herezję; B. P. Levack, 
Polowanie na czarownice..., s. 187–198.

27  Mowa tutaj o francuskim królu Filipie IV Pięknym, który oskarżał papieża Boni-
facego VIII o kontakty z demonami. Mimo że pomówienia te były mało wiarygod-
ne, przeciwnicy papieża rozpowszechniali je jeszcze po jego śmierci; D. Alexander, 
Spellbound. From Ancient Gods..., s. 157.

28 B. Baranowski, Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź 1965, s. 5–10.
29  Doniesienia o lataniu na miotle czy o sabacie czarownic mogły się wiązać z zaży-

waniem substancji halucynogennych, mogących wywołać uczucie unoszenia się 
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powinno być zrozumienie, iż prześladowanie czarownic miało miejsce nie 
w średniowieczu, jak uważa wielu ludzi, ale w czasach wczesnonowożyt-
nych. Za autora teorii, mówiącej o tym, że polowanie na czarownice miało 
miejsce wcześniej, uważa się francuskiego pisarza Lamothe-Langon’a, który 
opierając się na niedokładnych doniesieniach kronikarza Williama Bardina, 
zawyżał dodatkowo liczbę osób posądzonych o czary, a Inkwizycję, która 
walczyła z heretykami, stawiał w roli głównego ciemiężyciela skazywanej 
ludności30. W rzeczywistości, w XIII w., kiedy instytucja Inkwizycji została 
ustanowiona, mamy do czynienia z pojedynczymi oskarżeniami, które osią-
gnęły swoje apogeum dopiero trzy wieki później, a których inicjatorami byli 
głównie zwykli ludzie chcący unieszkodliwić swojego wroga, bądź też zosta-
li do tego zmuszeni drogą tortur i prześladowań.
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Eudajmonizm w twórczości Mistrza Eckharta

Eudajmonizm to pogląd filozoficzny, zgodnie z którym najwyższym ce-
lem człowieka jest szczęście. Pogląd ten wprowadził Sokrates, rozwijali go 
Platon i Arystoteles, a za pośrednictwem ich następców dotarł on do two-
rzącej się filozofii chrześcijańskiej. Święty Augustyn również był zwolenni-
kiem eudajmonizmu. Dowodził go w następujący sposób: ludzie mówią, że 
są szczęśliwi, gdy mają to, czego pragną; ale mędrcy tego tak nie definiują, 
oni uważają, że pełnym szczęściem jest spełnienie najgłębszego pragnienia 
człowieka. Augustyn za najgłębsze pragnienie człowieka uznaje Boga; wo-
bec tego pełne szczęście można osiągnąć dopiero po śmierci w niebie, ale już 
w tym życiu można mieć jego zadatek, upodabniając się do Boga przez czyny 
miłości i zbliżając się do niego przez modlitwę i ascezę1. W XIII w. św. To-
masz z Akwinu, jeden z najwybitniejszych teologów i filozofów w dziejach, 
korzystając z myśli Augustyna oraz z wracającej do łask myśli Arystotele-
sa, wyprowadził własną teorię eudajmonizmu, zresztą bardzo podobną do 
koncepcji Augustyna. Rozumował następująco: celem każdego działania jest 
jakieś dobro. A zatem ostatecznym celem jest osiągnięcie najwyższego do-
bra. Najwyższym dobrem jest natomiast Bóg2. Wola ze swojej natury dąży 
do szczęśliwości, gdyż szczęśliwość jest doskonałym zaspokojeniem woli. 
Doskonałe zaspokojenie woli może dać jednak tylko dobro najwyższe, czyli 
Bóg, człowiek jednak może się mylić i za prawdę przyjmować to, co nie jest 
prawdą, a za źródło szczęśliwości to, co od niej oddala3.

Mistrz Eckhart urodził się około 1260 r. w Hochheim, koło Erfurtu 
lub Gotha. Odbył nowicjat w Zakonie Kaznodziejskim w Erfurcie. Stu-
diował w Kolonii, gdzie działał jeszcze sędziwy Albert Wielki. W latach 
1293–1294 przebywał w Paryżu, gdzie na Sorbonie zajmował stanowisko 
lektora. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze znane dzieła. Był przeorem 

1 S. Olejnik, Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki, Lublin 1958, s. 19–20.
2 Ibidem, s. 21–22.
3  Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (1–2, 1–21) [Cel ostateczny czyli Szczęście oraz 

Uczynki ludzkie], t. 9, przełożył i objaśnieniami zaopatrzył F. Bednarski, Londyn 
1963, s. 116–119.
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klasztoru dominikanów w Erfurcie. W latach 1302–1303 znów znalazł się 
w Paryżu, gdzie objął funkcję magistra świętej teologii – najwyższe sta-
nowisko dla wykładowcy dominikańskiego. Następnie został zaangażo-
wany w organizację życia zakonnego, powierzono mu bowiem funkcję 
prowincjała prowincji Saksonia, którą pełnił do roku 1311. Z jego inicjaty-
wy powstały trzy klasztory żeńskie. Wiele podróżował. Od 1307 r. ku był 
dodatkowo wikariuszem generała zakonu dla prowincji czeskiej. W 1311 
został skierowany z powrotem do pracy naukowej. Do 1313 r. znów był na 
Sorbonie magistrem świętej teologii. Zaszczyt dwukrotnego sprawowania 
tego stanowiska spotkał wcześniej w Zakonie Kaznodziejów tylko św. To-
masza z Akwinu. Po 1313 nie wrócił do Saksonii, skierowano go bowiem 
do Strasburga w prowincji Teutonia, gdzie zajmował się m.in. opieką nad 
licznymi klasztorami żeńskimi i zgromadzeniami beginek. Był tam do 
roku 1323 lub 1324. Potem przeniósł się do Kolonii. W 1325 r. arcybiskup 
Kolonii Henryk z Wirneburga skazał na śmierć mnóstwo begardów (ko-
jarzonych z herezją Braci i Sióstr Wolnego Ducha, głoszących m.in., że 
ludzie doskonali mogą swobodnie spełniać zachcianki ciała i nie potrze-
bują dobrych uczynków). Sposób głoszenia kazań przez Mistrza Eckhar-
ta, cechujący się odważnymi porównaniami, znajdowaniem paradoksów, 
wyciąganiem bardzo śmiałych wniosków z uznanych koncepcji, w panują-
cej wówczas atmosferze przyczynił się do oskarżenia uczonego o herezję. 
W 1326 rozpoczęto przeciwko niemu proces inkwizycyjny. Eckhart, wie-
dząc, że w Kolonii wielu ludzi jest mu nieprzychylnych i że arcybiskup wy-
brał stronniczych sędziów, odwołał się do papieża. Trafił więc przed try-
bunał papieski w Awinionie, gdzie już po śmierci Mistrza, która nastąpiła 
na przełomie 1327 i 1328 r., papież Jan XXII bullą In agro dominico potępił 
15 tez Eckharta oraz 2 mu przypisywane, a 11 tez Eckharta uznał za źle 
brzmiące, szkodliwe dla wiary, ale zachowujące sens katolicki. Eckhart 
przed śmiercią wyrzekł się swoich wywołujących kontrowersje poglądów 
i umarł w jedności z Kościołem katolickim4.

Mistrz Eckhart to najważniejsza postać mistyki nadreńskiej. W swej 
istocie opierała się ona na połączeniu mistyki istotowej (Pseudo-Dionize-
go Areopagity i Proklosa) z mistyką nupcjalną (św. Bernarda z Clairvaux). 
Pierwsza zakłada doskonałe poznanie Boga, druga ‒ zjednoczenie z Bogiem 
w miłosnym uniesieniu5. Najważniejszym pojęciem mistyki Eckharta jest 

4  W. Szymona, Wstęp do „Dzieł wszystkich” Mistrza Eckharta, [w:] Mistrz Eckhart, 
Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. i oprac. W. Szymona, Poznań 2013, s. 8–27.

5  A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, tłum. H. Zaremska, Gdańsk 1996, s. 119–121.
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Abgeschiedenheit – odosobnienie, oderwanie6 – chodzi tu o wyrzeczenie się 
własnej woli, uwolnienie się od czasu, cielesności i wielości7. Ważnym poję-
ciem jest również Seelengrund – głębia duszy, nazywana np. iskierką8, ale też 
na wiele innych sposobów9 – najszlachetniejsza część duszy, którą Eckhart 
określa podobnie jak Bożą naturę mianem czystej lub nagiej, aby podkreślić, 
że chodzi tu nie o jakiś zewnętrzny przejaw (czyli władzę) duszy, ale o jej 
istotę10. Główny postulat Eckharta stanowi narodzenie się Boga w duszy. Jest 
to niezwykła unio mystica, opierająca się przede wszystkim na świadomości 
obecności Boga11. Wiele problemów przyniosła Eckhartowi z pewnością jego 
apofatyczna teoria Boga, teoria przez negację, zgodnie z którą Boga nie da 
się opisać, nazwanie go Dobrym czy Sprawiedliwym ogranicza Go. Bóg ma 
swoje określenie dopiero w relacji do stworzeń, jest w ogóle Bogiem w relacji 
do stworzeń, a przed ich powołaniem do istnienia był, czym był12.

Zadałem sobie pytanie, w jakim stopniu w twórczości tego genialnego 
dominikanina, uważanego za najwybitniejszego przedstawiciela misty-
ki spekulatywnej wszech czasów13, obecne są wątki eudajmonistyczne. Był 
on bowiem członkiem tego samego zakonu, co św. Tomasz, czytał podobne 
książki, żył nieco tylko później. Przeanalizowałem kazania Mistrza Eckhar-
ta oraz jego traktaty: Księgę Boskich pocieszeń, Pouczenia duchowe, O czło-
wieku szlachetnym i O odosobnieniu. Oto moje obserwacje.

W ogólnym wyrazie myśl Mistrza Eckharta wydaje się niezgodna z eu-
dajmonizmem, uważa on bowiem, że człowiek powinien w ogóle wyrzec się 
swojej woli i niczego nie pragnąć, z wyjątkiem Boga dla samego Boga, tak 
po prostu. Pragnienie Boga dla szczęścia wiecznego to forma interesowno-
ści i nie jest to doskonała postawa. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo-
wiem Mistrz Eckhart wielokrotnie określa zjednoczenie z Bogiem mianem 
szczęśliwości. Pomiędzy pragnieniem Boga a pragnieniem szczęścia można 

6  W. Szymona, Wstęp do „Kazań” tom 1–3, [w:] Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie..., s. 88. 
7 J. Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997, s. 173–174.
8  G. T. Bedouelle, Mistycy nadreńscy, [w:] Dominikanie. Szkice z dziejów Zakonu, red. 

M. Babraj, Poznań 1986, s. 375.
9 W. Szymona, Wstęp do „Kazań”..., s. 72.
10 Ibidem, s. 72–73.
11  B. McGinn, Mistyczna myśl Mistrza Eckharta. Człowieka, przed którym Bóg niczego 

nie skrył, tłum. S. Szymański, Kraków 2009, s. 135.
12  M. Tański, Niezawłaszczone królestwo. Mistyka mistrzów nadreńskich Jana Eckhar-

ta i Jana Taulera z pespektywy egzystencjalnej, Kraków 2008, s. 47.
13  B. Welte, Meister Eckhart als Aristoteliker, „Philosophisches Jahrbuch“ 1961/1962, 

t. 69, s. 64.
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postawić znak równości, przy czym w Kazaniu nr 62 Eckhart twierdzi, że 
nie należy nadmiernie się zastanawiać nad późniejszymi krokami w naszej 
duchowej wędrówce, lecz po prostu tu i teraz realizować pragnienie Boga:

Przecież gdyby malarz już przy pierwszym pociągnięciu pędzlem chciał my-
śleć o wszystkich następnych, nic by z tego nie wyszło. Gdyby ktoś, wybiera-
jąc się do miasta, zastanawiał się nad ostatnim krokiem, nigdy by do niego 
nie dotarł. Dlatego trzeba się poddawać pierwszemu natchnieniu i iść na-
przód – a wówczas dochodzi się, gdzie należy. Oto najwłaściwsza postawa14.

Mistrz Eckhart bywa jednak nieraz bardzo niekonsekwentny, co widać 
np. w opisywaniu władz duszy. Czasem mówi o trzech władzach (pamięć, 
umysł, wola – podział Augustyna)15, czasem tylko o dwóch (umysł, wola)16. 
Różnie też wskazuje na najwyższą władzę. Podobnie jest w kwestii eudaj-
monizmu. Chociaż bowiem w swym ogólnym zarysie twórczość Mistrza 
Eckharta wydaje się prezentować eudajmonizm tylko pośrednio, to sformu-
łowania bezpośrednio eudajmonistyczne w jego dziełach pojawiają się, może 
niezbyt często, ale w sposób zauważalny.

Nim jednak przejdę do analizy tych poszczególnych przejawów obecno-
ści koncepcji eudajmonizmu w twórczości Mistrza Eckharta, zastanowię się 
raz jeszcze nad tym, czy jego myśl rzeczywiście jest sprzeczna z eudajmo-
nizmem. Celowo w dwóch poprzednich akapitach użyłem bowiem sformu-
łowania wydaje się. Zacytuję na początku dłuższy fragment Kazania nr 5b, 
który zdaje się najdobitniej zaprzeczać eudajmonizmowi:

Wszystkie twoje uczynki powinny wychodzić z tej wewnętrznej głębi bez 
żadnego „dlaczego”. Mówię prawdę: dopóki spełniasz swoje uczynki dla Kró-
lestwa Niebieskiego, dla Boga albo dla swojej wiecznej szczęśliwości, a więc 
z motywu zewnętrznego, nie jesteś taki, jaki naprawdę powinieneś być17.

Jeszcze w Kazaniu nr 25 Eckhart nazywa postawę pełnienia uczynków 
dla szczęścia wiecznego „szukaniem własnej korzyści”18. Tymczasem gdyby 
iść konsekwentnie za eudajmonizmem i uznawać szczęście za cel ludzkiego 
działania, to wszystko powinniśmy robić właśnie przez jego pryzmat. Jednak 

14 Mistrz Eckhart, Kazania, tłum i oprac. W. Szymona, Poznań 1986, s. 364.
15 Ibidem, s. 149.
16 Ibidem, s. 169.
17 Ibidem, s. 105.
18 Ibidem, s. 204.
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zauważyć należy, że Eckhart w Kazaniu nr 5b, którego fragment zacytowa-
łem, krytykuje też czynienie dobrych uczynków dla Boga. Chodzi mu więc 
o coś innego niż samo potępienie motywów. Wyjaśnia to Eckhart w zdaniu 
poprzednim. Zaleca odbiorcom, by wszystko czynić tak po prostu, „z we-
wnętrznej głębi: żyję, dlatego że żyję, pełnię po to, by pełnić”19. Zaleca im, by 
autentycznie pragnąć Boga, a nie koniunkturalnie do niego dążyć ze wzglę-
du na jakiś inny czynnik. Eckhart chce zapobiec przedmiotowemu trakto-
waniu Boga, aby nie traktowano Go jako narzędzia, które ma dać szczęście. 

Czy zatem nie zaprzecza to myśli św. Tomasza? Wydawać by się mogło, że 
poglądy obu myślicieli są sprzeczne, nie musi jednak tak być. Rozumowanie 
św. Tomasza ma bowiem raczej prowadzić człowieka do samouświadomienia 
sobie, że pragnie on Boga, że Bóg i szczęście człowieka są ze sobą jakby tożsa-
me. Tymczasem Eckhart pesymistycznie przyjmuje, że człowiek Boga ze szczę-
ściem nie utożsami i że nie potraktuje Boga jako celu, lecz jako środek. Teologia 
św. Tomasza określana jest nieraz mianem optymistycznej, w przeciwieństwie 
do pesymistycznej teologii św. Augustyna, która wywarła wielki wpływ na Ec-
kharta20. Może więc w tym przypadku ujawniło się zróżnicowanie postaw To-
masza i Augustyna, przy czym tego drugiego poprzez Mistrza Eckharta.

Czy jednak na pewno nie jest to nadinterpretacja? Czy jest sens na siłę pró-
bować pogodzić poglądy Doktora Anielskiego i Mistrza Eckharta? Kontynu-
uję więc moje rozważania. Mistrzowi Eckhartowi zarzucano, że głosi kaza-
nia zbyt górnolotnie, wobec czego przez ludzi prostych mogą zostać opacznie 
zrozumiane. Eckhart daje odpór tym zarzutom na końcu Księgi Boskich po-
cieszeń. Stwierdza, że chce głosić prawdę w całej jej okazałości i powołuje się 
na przykład św. Jana, który swoją Ewangelię zaczął od jakże trudnych słów21. 
Eckhart bowiem, jak słusznie zauważa Wiesław Szymona, uprawia teologię 
„odgórną”, wychodzi od najbardziej skomplikowanych i wzniosłych kwestii, 
dopiero w szczegółach schodząc do spraw dnia codziennego i konkretnych 
problemów22. Święty Tomasz postępuje inaczej, wychodzi od spraw przy-
ziemnych, od których przechodzi dopiero do kwestii bardziej górnolotnych, 
wystarczy wspomnieć tylko słynne „wydaje się, że Boga nie ma”, po którym 

19 Ibidem, s. 105.
20 B. McGinn, Mistyczna myśl Mistrza Eckharta..., s. 179.
21  Mistrz Eckhart, Księga Boskich pocieszeń, [w:] idem, Traktaty. Pouczenia duchowe, 

Księga Boskich pocieszeń, O człowieku szlachetnym, O odosobnieniu, Legendy, tłum. 
i oprac. W. Szymona, Poznań 1987, s. 124–126.

22  W. Szymona, Wstęp do traktatu „O człowieku szlachetnym”, [w:] Mistrz Eckhart, 
Traktaty..., s. 129.
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wyprowadza 5 dowodów na istnienie Boga. Mistrzowi z Hochheim zatem 
zależało z pewnością na pewnej jasności, chciał właściwie określić przyczy-
nę, dla której dążyć należy do Boga (a precyzyjniej: uzasadnić, że nie powin-
no być żadnej przyczyny, a dążyć do Boga należy tak po prostu), i zapobiec 
nadużyciom, które mogłyby się pojawić, gdyby uprawiać teologię „oddolną”. 
Jakże byłoby to paradoksalne w przypadku człowieka, którego wiele tez zo-
stało określonych przez papiestwo jako źle brzmiące i mogące kierować ludzi 
prostych w objęcia herezji! Wyjaśniałoby to też obecność wątków wprost eu-
dajmonistycznych, po prostu Eckhart przechodzi wówczas do spraw docze-
snych, gdzie posługiwanie się tą koncepcją jest już jak najbardziej wskazane. 
Nie znaczy to jednak wcale, aby była ona w jego mniemaniu błędna, inaczej 
wcale by się nią nie posługiwał, uznaje on raczej, że w pewnych okoliczno-
ściach może zostać ona opacznie zrozumiana.

Co więcej, jakże Mistrz Eckhart mógłby nie zgadzać się z koncepcją 
eudajmonizmu, skoro zarówno św. Augustyn, jak i św. Tomasz, a ponadto 
Arystoteles, z których myśli chętnie korzystał, opowiadali się za eudajmo-
nizmem? Mimo całej swojej oryginalności Eckhart przecież miał fachowe 
wykształcenie teologiczne i nie mogło ono nie odcisnąć na nim piętna. Co 
więcej, eudajmonizm jest też dość zdroworozsądkowy i trudno byłoby się 
z tą koncepcją nie zgadzać.

Wreszcie na samo zakończenie tej części moich rozważań ostatni argu-
ment. Eckhart całe swoje nauczanie opiera na różnego rodzaju paradoksach. 
Otóż w Kazaniu nr 25 stwierdza, że rezygnując ze szczęśliwości, zdobywamy 
szczęśliwość23. I choć intelektualnie jest to absurdalne, to jednak w praktyce 
życia duchowego może to być bardzo pożyteczne. Chodzi bowiem o to, aby 
człowiek nie stawiał sobie jakichś celów, nie był interesowny, ale żeby wprost 
dążył do Boga. I choć to dążenie samo przez się jest też dążeniem do szczę-
ścia, to jednak człowiek nie powinien sobie tego uświadamiać, lecz po prostu 
przylgnąć do Boga. Intelektualnie jednak jest to eudajmonizm, człowiek dąży 
bowiem do szczęścia, szczęście jest celem, ku któremu zmierza. Eckhart jed-
nak tego nie formułuje, zostając przy paradoksie, który widać jego zdaniem 
znacznie lepiej oddaje jakże trudną do ujęcia rzeczywistość. Tomasz z kolei 
rezygnuje z języka paradoksu, opisując problem intelektualnie.

Biorąc pod uwagę wszystko to, co zawarłem w kilku akapitach wyżej, 
stwierdzam z pewnością, że Mistrz Eckhart popierał teorię eudajmonizmu. 
Teraz jednak pora już przejść do konkretnych przejawów obecności eudaj-
monizmu w jego dziełach.

23 Mistrz Eckhart, Kazania..., s. 205–206.
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W Kazaniu nr 21 Eckhart stwierdza, że wola pragnie szczęśliwości24 
(w domyśle wiecznej; podobne wyrażenie znajduje się u Tomasza z Akwi-
nu25). Jest to sformułowanie wyraźnie eudajmonistyczne. Szczęście wska-
zane jest tu bowiem jako cel człowieka. W Kazaniu nr 45 natomiast mówi, 
że wszyscy pragną szczęśliwości26. Uznaje to za powszechną prawdę i wcale 
się temu nie sprzeciwia. W Kazaniu nr 46 zwraca się do swoich słuchaczy 
słowami „jeśli chcecie być szczęśliwi”27. Jest to argumentacja eudajmoni-
styczna. Wynika z tego, że Eckhart akceptował prawdę, że celem człowie-
ka jest szczęście, i wykorzystywał to do celów duszpasterskich. W Kazaniu 
nr 76 radzi, aby wyrzucić z serca cierpienie, aby pozostała tylko radość28. 
A zatem dążenie do radości i szczęścia nie jest niczym niemoralnym, a jest 
nawet wskazane. Nie potępia on tego, a zatem akceptuje eudajmonizm. Ka-
zanie nr 63 przypomina nam z kolei, że wszystko czynimy dla szczęścia29. 
Eudajmonizm zarysowuje się tu najwyraźniej w całej twórczości Eckharta. 
Najwięcej podobieństwa ma on z eudajmonizmem Tomaszowym, w którym 
każde działanie ma na celu jakieś dobro (czyli szczęście). Eckhart bowiem 
stwierdza, że nawet zabójstwo jest motywowane pragnieniem dobra, bo-
wiem człowiek ulega przekonaniu, że dopiero po śmierci danej osoby zazna 
spokoju. Zgadza się to z poglądami św. Tomasza, który uważa, że człowiek 
potrafi brać za szczęście to, co go od szczęścia oddala30, że każdy dąży do 
celu ostatecznego, ale grzesznicy upatrują go błędnie w czymś innym niż 
Bóg31. Wracając jednak do Eckharta, to w Kazaniu nr 49 Mistrz zauważa, 
że Chrystus pragnie naszego szczęścia32. W kontekście nauczania Mistrza 
z Hochheim jasne jest, że powinniśmy chcieć tego samego, co Bóg33, wobec 
czego powinniśmy też pragnąć własnego szczęścia.

W Kazaniu nr 3 Eckhart przywołuje stanowisko pewnego mistrza, zgod-
nie z którym szczęście człowiekowi przynosi poznanie34. Przywodzi to na 
myśl eudajmonizm Arystotelesa, który uważał, że celem ludzkiego życia 

24 Ibidem, s. 188.
25 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna..., s. 118.
26 Mistrz Eckhart, Kazania..., s. 288.
27 Ibidem, s. 292.
28 Ibidem, s. 426.
29 Ibidem, s. 365.
30 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna..., loc. cit.
31 Ibidem, s. 36.
32 Mistrz Eckhart, Kazania..., s. 303.
33 Mistrz Eckhart, Księga Boskich pocieszeń..., s. 91.
34 Mistrz Eckhart, Kazania..., s. 90.
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jest szczęście, a najlepiej można je osiągnąć przez poznawanie, zdobywanie 
wiedzy i rozumienia35. Można więc wysunąć hipotezę, że nieokreślonym tu-
taj mistrzem jest właśnie Arystoteles. Eckhart nie zgadza się jednak z nim 
w tym, że pełne szczęście z poznania jest dostępne już w tym życiu, zdaniem 
Eckharta doświadczyć tego można dopiero po śmierci. Generalnie Eckhart 
uważał, wbrew nominalistom, że poznanie ma prymat nad wolą, chociaż 
w jednym ze swoich kazań Mistrz z Hochheim przyznał wyższość woli (Ka-
zanie nr 36b), jednak w pewnym tylko aspekcie36. Eckhart przewagę pozna-
nia wyjaśnia następująco: poznanie pozwala zobaczyć Boga w Jego istocie, 
a wola kieruje jedynie ku konkretnym działaniom.

Kazanie nr 20a sugeruje, że głębia duszy zawsze pozostaje dobra37. Pogląd 
ten może prowadzić do skojarzeń z eudajmonizmem, bowiem również eu-
dajmonizm zakłada, że człowiek zawsze pragnie jakiegoś dobra, przy czym 
nieraz błędnie je rozumie i w związku ze swoją niewiedzą czyni wielkie zło. 
Podobnie Kazanie nr 22, gdzie Eckhart przywołuje opinię pewnego mistrza, 
przywodzi na myśl eudajmonizm, bowiem mamy tu typowe dla Tomasza 
z Akwinu wyprowadzenie z poszczególnych działań ostatecznego celu. Każ-
de działanie ludzkie ma na celu jakieś dobro, zatem ostatecznym celem jest 
dobro najwyższe. W kontekście nauczania Eckharta wiemy, że w sformuło-
waniu: „każda przyczyna sprawcza dąży do ostatecznego celu”38, ostatecz-
nym celem jest właśnie Bóg, a zatem również szczęśliwość.

W Kazaniu nr 24 Eckhart stwierdza, że szczęśliwość można uzyskać po-
przez wyrzeczenie się siebie39, czyli Abgeschiedenheit. Temu pojęciu Eckhart 
poświęcił jeden ze swoich traktatów: O odosobnieniu. Określa tam wspo-
mniane wyrzeczenie się siebie mianem największej z cnót40, która umożliwia 
upodobnienie się do Boga, a zatem i uzyskanie szczęścia41. Wezwanie „wy-
rzeknij się wszystkich rzeczy”42 jest więc wezwaniem do szczęścia, bowiem 
wcześniej Eckhart stwierdza, że człowiek upodobniony do Boga może otwo-
rzyć się na Jego działania, co daje szczęśliwość43. Domyślić się można, że to 
odwołanie się do szczęśliwości oznacza zaakceptowanie tego, że słusznym 

35 S. Olejnik, Eudajmonizm..., s. 12.
36 Mistrz Eckhart, Kazania..., s. 251.
37 Ibidem, s. 177.
38 Ibidem, s. 191.
39 Ibidem, s. 200.
40 Mistrz Eckhart, O odosobnieniu, [w:] idem, Traktaty..., s. 153.
41 Ibidem, s. 164.
42 Ibidem, s. 165.
43 Ibidem, s. 164.
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celem ludzkiego działania jest szczęście, skoro pragnienie jego uzyskania 
może zachęcić do otwarcia się na Boga. Powyższą uwagę można by potrak-
tować jako wskazanie natury ogólnej przy analizie dzieł Mistrza Eckharta. 
Słowa radość, szczęśliwość, rozkosz pojawiają się tam bowiem dość często i na 
pewno nie przez przypadek.

Poniekąd za przejaw eudajmonizmu w twórczości Eckharta można uznać 
jego próby wlania pocieszenia i radości w serca ludzkie. W zasadzie cała 
Księga Boskich pocieszeń ma taki cel. Skoro Eckhart chce uszczęśliwić ludzi, 
to znaczy, że uznaje, że powinni oni być szczęśliwi, zatem uznaje szczęście 
za cel, który winni osiągnąć. Pięknie wyraża pocieszający charakter myśli 
Eckharta Paul Murray w swojej znakomitej książce Młode wino dominikań-
skiej duchowości44.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek, że 
w twórczości Mistrza Eckharta pojawiają się sformułowania wprost eudaj-
monistyczne lub przywodzące na myśl tę koncepcję. I chociaż w zasadni-
czym swym korpusie jego twórczość zdaje się jej sprzeciwiać, to jednak osta-
tecznie należy stwierdzić, że Mistrz Eckhart popierał teorię eudajmonizmu, 
o czym świadczą przywołane sformułowania, ogólna zdroworozsądkowość 
tej koncepcji, a także dokonane przeze mnie intelektualne przekształcenie 
paradoksu uznawanego przez Eckharta, że wyrzeczenie się szczęścia prowa-
dzi do szczęścia. To, że Eckhart nie posługiwał się tą teorią w szerszy sposób 
i wprost, może uzasadniać obawa przed nadinterpretacją, owocującą trakto-
waniem Boga jako środka do celu.
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