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PRZEDMOWA

W Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego jedno z mediewi- 
stycznych seminariów magisterskich, pod moim kierunkiem, poświęcone jest 

od kilkunastu lat tematyce średniowiecznych dziejów Europy Środkowowschodniej, 
Z rozleglej tematyki uwzględniono fragmenty ciekawszych prac magisterskich z ostat
nich lat i niektóre przyczynki pisane po uzyskaniu magisterium. Dołączono artykuł 
o Brunonie z Querfurtu oraz 2 teksty przedstawione i dyskutowane na seminarium, 
napisane pod innym kierunkiem.

Korzyść z publikowania tego rodzaju artykułów jest wielostronna i oczywista. Podobnie 
jak lepsze prace konkursowe studentów, również ustalenia magistrantów i drobne studia 
młodszych absolwentów powinny znajdować sobie miejsce w dyskusji i życiu naukowym.

Jan Tyszkiewicz
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Grzegorz Rostkowski

KONWERSJA CHAZARII NA MOZAIZM 
NA PRZEŁOMIE VIIIIIX  W

Problematyka konwersji na mozaizm należy niewątpliwie do najgoręcej dyskutowa
nych i najbardziej spornych w historiografii Chazarów1. Fenomen potężnego śred

niowiecznego państwa w Europie Wschodniej, w którym religią władcy-kagana i jego 
otoczenia był mozaizm, poruszał nie tylko ówczesnych Żydów —  czego refleks mamy 
w liście Chasdaja ibn Szafruta —  ale zafascynował także niektórych badaczy naszego 
stulecia2. Problem konwersji elity społecznej kaganatu na judaizm jest interesujący 
również z innego względu. Stanowi pewną cezurę, która oddziela okres największej 
potęgi Chazarii od ostatnich dziesięcioleci IX i pocz. X w., znamionujących jeżeli nie 
powolny upadek — to osłabienie tego państwa. Niezależnie od tego, czy niektórzy 
historycy istotnie przecenili, jak zdaje się wskazywać A. Zajączkowski, wagę przyjęcia 
mozaizmu3, musimy tej problematyce poświęcić należną uwagę. Nie rościmy sobie 
pretensji do wyczerpania tego tematu. Uwzględniamy go w zwięzłym zarysie, wymaga
jącym szerszego tła wydarzeń, które zarysowaliśmy w naszej rozprawie magisterskiej.

Źródła dotyczące judaizacji Chazarów, ściślej zaś ich elity społecznej, można za 
A. Zajączkowskim podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich stanowią miano
wicie świadectwa, które w sposób niewątpliwy wchodzą w skład nieźle poznanej 
i szczególnie ważnej tzw. tradycji arabsko-muzulmańskiej, należą tu: ibn al-Athir,

1 B. N. Zachoder, Kaspijskij svod svedenij o vostocnoj Evrope. Gorgon i Povolze v YX-X w., Moskva 
1962, s. 145.
2 Zwrócono uwagę na to, że D. M. Dunlop nie bez powodu nadal jednemu ze swych opracowań 
tytuł The history ofthejewish Khazars. Por. D. M. Dunlop, The history ofthejewish Khazarsy New York 
1967.
3 A. Zajączkowski, Ze studiów nad zagadnieniem chazarskimt Kraków 1947, s. 78.
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8 Grzegorz Rostkowski

al-Bekri, al-Dimaśqi, ibn Fadian, ibn al-Faqih, al-Mas’üdi, ibn Rosteh4. Drugą tworzy 
tradycja hebrajska: korespondencja żydowsko-chazarska i traktat filozoficzny Jehudy 
ha-Lewiego, zatytułowany: Sefer ha-Kozari (Księga Chazara)5. Ważnym źródłem jest 
także Żywot Konstantyna Filozofa6.

W nauce utrwalił się pogląd, że w IX i X wieku znaczna część Chazarów, zwłaszcza 
seminomadów, znajdowała się ciągle pod wpływem starych wierzeń religijnych7. Pier
wotna religia prototurecka, szamanizm, utrzymywała się obok chrześcijaństwa, islamu 
i judaizmu8. Chazarowie zachowali jako tradycję staroturecką kult boga Tengri-chana, 
co w opinii A. Zajączkowskiego musiało im ułatwić przyjęcie wyznań monoteistycz
nych9. W żywocie Konstantyna (napisanym przed końcem IX w.) napotykamy intere
sującą wzmiankę, którą można interpretować jako potwierdzenie istnienia wśród 
członków elity rządzącej Chazarii kultu jedynego boga10. Z kolei piszący około 903 r. 
ibn Rosteh informuje, że „Najwyższy ich władca wyznaje judaizm, podobnie jak Iśa i ci 
spośród dowódców i wielmożów, którzy starają mu się przypodobać; reszta z nich 
wyznaje natomiast religię podobną do religii Turków”11. Ten sam autor zanotował 
wiadomość o królu miasta Hajdän, zwanym Adar-Narsi, który, jako wyznawca trzech 
religii, „w piątek modli się wraz z muzułmanami, w sobotę z Żydami, zaś w niedzielę 
z chrześcijanami”12.

Istotnie, nawet po konwersji kagana chazarskiego i jego otoczenia na mozaizm 
w Chazarii swobodnie rozprzestrzeniało się chrześcijaństwo i islam, trwało też pogań
stwo13. Religia Chrystusa od dawna szerzyła się w podległych zwierzchnictwu Chazarii 
rejonach Krymu i Kaukazu14. W Fanagorii, na Krymie, Półwyspie Tamańskim i na 
Kaukazie — tam, gdzie sięgała władza kagana chazarskiego, mieszkali natomiast Zy-

4 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej i jej spadkobiercach, w: „Myśl Karaimska”, seria nowa, t. 1, 
1945-1946, Wrocław 1946, s. 18.
5 Ibidem.
6 Żywot Konstantyna wydano kilkakrotnie w Polsce powojennej. Oparłem się w tym artykule na 
wydaniu: Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego, przekład z języka staro-cerkiew- 
no-slowiańskiego, wstęp i objaśnienia T. Lehr-Spławiński, Warszawa 1988, s. 66-83. Wzmiankę 
o misji Konstantyna w Chazarii zawiera również żywot Metodego (s. 99).
7 B. N. Zachoder, Kaspijskij svod..., s. 147.
8 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 15.
9 Ibidem, s. 16.
10 Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego..., s. 67.
11 T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 2, cz. 2, wsp. M. Czapkiewicz, A. Kmie- 
towicz, F. Kmietowicz, Wrocław-Waszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 29. Również Dimasqi stwier
dza, że u Chazarów była wcześniej taka wiara, jak u Turków, por. B. N. Zachoder, Kaspijskij svod..., 
s. 147. Podobną informację znajdziemy u Gardiziego, por. ibidem.
12 T. Lewicki, Źródła arabskie..., t. 2, cz. 2, s. 45.
13 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 25; D. M. Dunlop, op. cit., s. 115.
14 M. I. Artamonov, Istońja chazar, Leningrad 1962, s. 262.
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Konwersja Chazańi na mozaizm na przełomie VIII i IX w. 9

dzi15. Jak więc widzimy, w IX i X w. trzy wielkie religie monoteistyczne: chrześcijań
stwo, islam i judaizm istniały i rozwijały się bez większych przeszkód w kaganacie 
chazarskim. A. Zajączkowski upatruje w tym świadectwo tolerancji religijnej Chaza
rów, a nawet — „obojętności religijnej, reprezentowanej przez najwyższe warstwy 
rządzące, z królem na czele”16. Znamienne, że w nowej stolicy kaganatu, Itilu, żyli, jak 
podaje al-Mas’udi, muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi i poganie17.

Jednym z najważniejszych przekazów, dotyczących konwersji Chazarów na mozaizm, 
jest świadectwo al-Mas’üdiego, dzieło ukończone ok. 943-947 r.: „Żydami są król, jego 
otoczenie i Chazarowie z jego klasy (jins). Król Chazarów stał się Żydem już za czasów 
kalifatu Harńna ar-Raszida i tam przybyli do niego Żydzi ze wszystkim krajów islamu 
i z kraju Greków. Rzeczywiście, król Greków w obecnych czasach, A. H. 332 
(943-944 r.), Armönüs (tzn. Roman I Lekapenos, 920-944), nawracał Żydów 
w swoim państwie na chrześcijaństwo i przymuszał ich do tego (...) Wielu Żydów 
uciekło z kraju Greków do Chazarii, jak to opisaliśmy. Wzmianka została dana o juda- 
izacji króla Chazarów, której nie wspominamy tutaj. Wspomnieliśmy już o tym w po
przedniej pracy”18. Niestety, dzieło, o którym mówi powyżej al-Mas’üdi, nie zachowało 
się, brak więc dalszych informacji z tego zakresu.

Z przekazu al-Mas’üdiego wynika, że konwersja władcy chazarskiego na mozaizm 
nastąpiła w okresie panowania kalifa Harüna ar-Raszida, czyli w latach 786-809. 
Wyznawcami judaizmu byli, w świetle tego źródła, król (al-Mas’üdi może mieć tu na 
myśli kagana lub kaga-nbega) oraz jego otoczenie, czyli —  jak się domyślamy — 
przedstawiciele rodu kagana, najwyżsi dostojnicy państwowi i możnowładcy, a więc 
warstwa rządząca kaganatu chazarskiego. Jednakże właśnie czas przyjęcia mozaizmu 
przez elitę Chazarii, podany przez tego autora, przeczy wzmiance innego pisarza arab
skiego, ibn al-Faqiha (początek X w.), który twierdzi, iż „Chazarowie wszyscy są Żyda
mi; wiarę mojżeszową przyjęli jednak niedawno”19. Określenie czasu konwersji jest 
tutaj bardzo nieprecyzyjne i ogólne, biorąc jednak pod uwagę datę powstania dzieła ibn 
al-Faqiha, można mówić о IX w., a raczej o drugiej jego połowie. Stwierdzenie tego 
autora, iż wszyscy Chazarowie są Żydami, należy oczywiście odnieść do warstwy rządzą
cej kaganatu. Dodajmy, iż podobnie żyjący na przełomie IX i X w. ibn-Fadlan zapisał 
w swojej „Risali”, iż Chazarowie i ich król są wszyscy Żydami20.

15 Ibidem, s. 264-265.
16 A. Zajączkowski, Ze studiów..., s. 77.
17 al-M as’üdi, Maruj adh Dhahab wa M a’üdin aljawhar. Wykorzystałem tu angielskie tłumaczenie 
w: D. M. Dunlop, op. cit., s. 89.
18 Ibidem.
19 T. Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. 2, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1969, s. 41.
20 D. M. Dunlop, op. cit., s. 114.
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10 Grzegorz Rostkowski

Przekaz al-Mas’üdiego informuje nas również o emigracji do Chazarii Żydów z kra
jów muzułmańskich i z Cesarstwa Bizantyńskiego. Ucieczka wyznawców judaizmu 
z Bizancjum miała miejsce, według wzmianki tego pisarza, za czasów panowania Roma
na Lekapenosa i była spowodowana tym, że cesarz ten zmuszał Żydów do przyjęcia 
wiary chrześcijańskiej21. Wiadomo jednak, że prześladowania Żydów rozpoczęły się 
w Cesarstwie Bizantyńskim już za panowania Herakliusza (610-641), w latach dwu
dziestych VII w., a wznowiono je ze szczególną ostrością za Leona III (717-741), 
w 723 r., co jeszcze bardziej wzmocniło żydowski element w Chazarii22.

Pozornie jasny obraz, wyłaniający się ze wzmianki al-Mas’üdiego, zakłóca al-Di- 
maśqi (kosmograf syryjski, zm. w 1327 r.), powołujący się na informacje ibn al-Athira 
(1160-1234). Według tego przekazu, za czasów Hürüna ar-Raszida cesarz Bizancjum 
wygnał Żydów ze swego państwa. Udali się oni do Chazarii, gdzie „znaleźli mądrych 
i pobożnych ludzi, ogłosili im swoją wiarę, a ci uznali ją za najbardziej słuszną, przyłą
czyli się do niej [przyjęli ją — G. R.], pozostali [w tej wierze] przez pewien czas”23. Po 
tych wypadkach, kontynuuje Dimasqi, „wojsko z Chorasanu” zawładnęło miastami 
i krajem Chazarów, a sami Chazarowie musieli podporządkować się zdobywcom. Cha
zarowie zwrócili się o pomoc do Chorezmijczyków, lecz oni odpowiedzieli: „«Jesteście 
niewiernymi, przyjmijcie islam, a my wam pomożemy». Ci [Chazarowie — G. R.] 
przyjęli islam, za wyjątkiem ich króla, i pomogli im Chorezmijczycy, i odstąpili od nich 
Turcy. Po tym przyjął islam i król ich”24. Przyjęcie islamu miało nastąpić w 868 r.

Świadectwo al-Dimaśqiego wskazuje, że przyjęcie mozaizmu przez bliżej nieokreślo
ną grupę ludzi nastąpiło w okresie panowania Haruna ar-Raszida, dzięki działalności 
Żydów wygnanych z Bizancjum. Konwersja była poprzedzona —  jak można się domy
ślać — religijną debatą. Później, aby uzyskać pomoc Chorezmijczyków, przyjęli Chaza
rowie islam, ale z wyjątkiem „króla”. Nie jest jasne, czy był on wyznawcą mozaizmu 
jeszcze przed przybyciem Żydów z Bizancjum, czy został nim potem, przechodząc na 
judaizm z pewną grupą swoich poddanych. Sądzę jednak, iż fakt przyjęcia przez „króla” 
wiary Mahometa dopiero w jakiś czas po tym, jak uczynili to inni Chazarowie, mógłby 
wskazywać na ewentualność pierwszą.

Wypada teraz omówić źródła, które należą do tradycji hebrajskiej. Dla naszych 
rozważań duże znaczenie ma Odpowiedz króla Józefa25. Zacznijmy od tzw. krótszej jej 
redakcji. Wywodzi on Chazarów od „synów Jafetowych, mianowicie zaś od synów 
Togarmy”26. Wśród dzieci tego ostatniego miał być Chazar, od którego, według Józefa, 
pochodzili Chazarowie. Jeden z potomków Chazara, król Bulan, „mąż mądry, bojący się

21 Ibidem, s. 89.
22 M. I. Artamonov, op. cit., s. 265.
23 B. N. Zachoder, op. cit., s. 152.
24 Ibidem.
25 Odpowiedź króla Józefa, w: MPH, t. 1, s. 70-79.
26 Ibidem, s. 71.
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Konwersja Chazarii na mozaizm na przełomie VIII i IX w. II

Boga, i całym sercem ufność w nim pokładający (...) wypędził z kraju wróżbitów i bał
wochwalców”27. Zarówno królowi, jak i „wielkiemu księciu” ukazał się anioł. Poruszony 
tym król zwołał starszyznę i lud, po czym wszyscy przyjęli zakon. Spełniając polecenie 
anioła, który ukazał mu się powtórnie, król zbudował „przybytek boski”. Jego imię stało 
się sławne, toteż król Edomów i król Izmaelitów przysłali mu wielkie dary. Bulan kazał 
wezwać z Izraela mędrca, po czym nastąpiły gorące religijne spory — „i zgodzić się na 
jedno nie mogli”, pisze Józef28. W tej sytuacji król zwołał zgromadzenie książąt, sług 
i ludu, a następnie wybrał „zakon izraelski”, poddał się sam i swoje sługi obrzezaniu. Na 
prośbę Bulana przybył do Chazarii uczony żydowski, który „wytłumaczył mu księgę 
zakonu”. W tym miejscu Józef zaznacza, iż odtąd aż do jego czasów Chazarowie wyznają 
ten właśnie zakon. Gdy jeden z wnuków Bulana, Obadia, „mąż sprawiedliwy i dzielny”, 
wstąpił na tron, „odnowił rząd, utwierdził zakon według zwyczajów i podań (...) pobu
dował synagogi i domy nauki, zgromadził mnóstwo uczonych Izraelitów”29.

W redakcji szerszej Odpowiedzi króla Józefa zapisano, że konwersja Chazarii nastąpiła 
na 340 lat przed czasami tego władcy, to znaczy nie później niż w 621 r.30 Zarówno 
Artamonov, jak i Dunlop uważają, że liczbę „340” należy czytać jako „240”, z czego 
wynikałoby, że nowa wiara, mozaizm, została przyjęta ok. 721 r.31 Odmiennego zdania 
jest Zajączkowski, który — zgadzając się z Kokovcovem —  przypuszcza, iż wspomniana 
data (340 lat) jest późniejszą interpolacją lub falsyfikatem32. Polski turkolog opowiada 
się za inną hipotezą. W jego opinii komentatorzy prawidłowo zestawiają nazwy podane 
w transkrypcji hebrajskiej: „D-r-alan” z Dar-i-Alan, a więc Darjalem, oraz „Ard-bil” 
z Ardebil, który był ówczesnym centrum Azerbejdżanu, znanym z historii wojen cha- 
zarsko-arabskich, a szczególnie z wyprawy 112/730 lub 731 r. Stąd uczony ten wysnu
wa wniosek, że nawrócenie Chazarów na mozaizm nastąpiło przed 730 r.33

W świetle Odpowiedzi króla Józefa przyjęcie mozaizmu przez Chazarów miało miejsce 
po raz pierwszy za czasów króla Bulana. Drugi etap judaizacji nastąpił w okresie panowa
nia wnuka Bulana — Obadii. Wtedy właśnie nowa religia utrwaliła się, okrzepła.

Z Hiszpanii pochodził wybitny filozof, poeta i lekarz żydowski, Jehuda ha-Lewi, 
autor arabskiego dzieła zatytułowanego Kitab al-hugg wa!d-dalil fi nusrat ad-din 
adr-dalil, które powstało ok. 1140 lub 1141 r.34 W 1167 r. zostało ono przełożone na

27 Ibidem, s. 72.
28 Ibidem, s. 73.
29 Ibidem, s. 75.
30 M. I. Artamonov, op. cit., s. 266.
31 M. I. Artamonov, op. cit., s. 266; D. M. Dunlop, op. cit., s. 170.
32 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 19.
33 Ibidem, s. 18.
34 T. Lewicki, Ze studiów nad tzw. „Korespondencją chazarskcf, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego” 1954, nr 11-12, s. 12.
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12 Grzegorz Rostkowski

język hebrajski przez Jehudę ibn Tibbona; lepiej jest znane pod hebrajskim tytułem 
Sefer ha-Kozari (Księga Chazara)35. Ten traktat filozoficzny jest, według T  Lewickiego, 
„samodzielnym kompendium tego samego źródła, którym posłużył się król Józef przy 
nakreśleniu w swym liście starej hisotrii Chazarów”36. W dziele Jehudy ha-Lewiego 
znajduje się informacja o „królu chazarskim, nawróconym na judaizm około 400 lat 
temu, jak podają kroniki”37. Oznaczałoby to, że „król” chazarski przeszedł na mozaizm 
ok. 740 r. Powstaje pytanie, skąd ów autor zaczerpnął wiadomości o konwersji Chaza
rów na wiarę mojżeszową. T. Lewicki jest przekonany, że informatorem Jehudy ha-Le
wiego był ktoś, kto dysponował odpisem kroniki chazarskiej —  zapewne jakiś uczony 
żydowski z Chazarii. Tak więc, konkluduje Lewicki, ten właśnie nieznany nam człowiek 
opowiedział ha-Lewiemu historię o judaizacji Chazarów, zaczerpniętą ze starych kro
nik chazarskich38.

Można się zgodzić ze stwierdzeniem A. Zajączkowskiego, że w omawianej tu tradycji 
hebrajskiej o konwersji Chazarów tkwi wiele sprzeczności i informacji, które nie wyda
ją się autentyczne. Z tego też względu wspomniany badacz uznaje za wartościowszą 
tradycję arabsko-muzułmańską, a szczególnie przekaz al-Mas’üdiego39. Trzeba jednak 
zaznaczyć, iż pomimo to byłoby błędem całkowicie odrzucić wzmianki, pochodzące 
z korespondencji żydowsko-chazarskiej. Sądzimy, że gdyby nawet Odpowiedz króla 
Józefa, w obu swych redakcjach, powstała dopiero w XI w., jej autorzy mogli opierać się 
na tradycji, która źródła swe miała w rzeczywistych wypadkach. Nie jest również 
wykluczone, że dysponowali istotnie jakimiś kronikami chazarskimi, tym bardziej, 
że w liście króla Józefa jest mowa o „księgach rodowych naszych przodków”, a traktat 
Jehudy ha-Lewiego wspomina o kronikach40.

Historyk, zajmujący się zagadnieniem judaizacji Chazarii, nie może również pominąć 
niezmiernie interesujących informacji, które pochodzą z żywotu świętego Konstanty
na. Źródło to, podobnie jak żywot Metodego, powstało na Morawach przed końcem 
IX w., niedługo po śmierci swego bohatera41. Żywot Konstantyna zawiera wzmianki 
o polityczno-religijnej misji, którą przedsięwziął on ok. 860 r. na polecenie cesarza 
Bizancjum, Michała III (842-867), do Chazarii. Poselstwo to było wyrazem konieczno
ści nawiązania przez rząd bizantyński na nowo stosunków z państwem Chazarów po 
najeździe Rusów na Konstantynopol w 860 r.42

35 Ibidem; A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 19.
36 T. Lewicki, Ze studiów..., s. 12.
37 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 19.
38 T. Lewicki, Ze studiów..., s. 14.
39 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 21.
40 Odpowiedz króla Józefa, op. cit. s. 71; A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 19.
41 Por. wstęp T. Lehra-Spławińskiego do obu żywotów, w: Apostołowie Słowian..., s. 31.
42 G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1968, s. 202.
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Konwersja Chazańi na mozaizm na przełomie VIII i IX w. 13

Omawiany ustęp żywota Konstantyna rozpoczyna się od informacji o przybyciu do 
cesarza posłów z Chazarii, „wyznawców Boga jednego”. Prosili oni o przysłanie „męża 
uczonego spośród was, abyśmy przyjęli wiarę waszą, jeśli Żydów i Saracenów w rozpra
wie pokona”43. Polityczny, obok religijnego, charakter misji Konstantyna jest podkre
ślony przez wyrażenie, iż wybrał się on w drogę do Chazarii „godnie i z cesarskim 
zaopatrzeniem”44. Po pobycie w Chersonezie misja udała się nad Jezioro Meockie (czyli 
Morze Azowskie), kierując się ku „Bramie Kaspijskiej Gór Kaukaskich” (chodzi tu 
prawdopodobnie o cieśninę koło przylądka nazywanego w starożytności Panticapa- 
eum, dziś Kercz)45. Poselstwo bizantyńskie podążyło następnie lądem na spotkanie 
z kaganem chazarskim, zanim jednak ono nastąpiło, zetknął się Konstantyn z jego 
wysłannikiem. Można przypuszczać, że rozmowa, jaka się wtedy wywiązała między 
przewodniczącym misji bizantyńskiej a przedstawicielem władcy Chazarii, miała cha
rakter spotkania dyplomatycznego. Później spotkał się Konstantyn z samym kaga
nem46. Na uczcie wydanej przez władcę chazarskiego „Kagan (...) podniósłszy czarę 
rzekł: «Pijmy w imię Boga jedynego, który stworzył wszelkie twory»”47. Po toaście 
Konstantyna powiedział władca: „We wszystkim będąc tego samego zdania, w tym tylko 
inne mamy zapatrywanie, że wy chwalicie Trójcę Świętą, a my jedynego Boga zgodnie 
z pismami, jakieśmy otrzymali”48. W tym miejscu relacji znajduje się wzmianka o Ży
dach stojących wokół. Cytowana wypowiedź kagana (nie wiemy, na ile zniekształcona) 
i informacja o Żydach, znajdujących się w miejscu, gdzie odbywała się uczta (lub po 
prostu jakieś przyjęcie), mogłaby, w naszej opinii, wskazywać na to, iż kagan chazarski 
był wtedy wyznawcą judaizmu. Niewykluczone, że potwierdzeniem tej hipotezy jest 
przekaz al-Dimaśqiego o przyjęciu przez Chazarów islamu w 254 (868) r.; poprzednio, 
jeśli wierzyć temu autorowi, ich wiarą był mozaizm49.

Następnie odbyły się dwie dysputy religijne Konstantyna z Żydami. W pewnym 
momencie doradca kagana, „umiejący posługiwać się złością saraceńską”, zapytał na
szego bohatera, dlaczego chrześcijanie nie uznają Mahometa. Jest to fragment ważny, 
gdyż wskazuje, że nawet jeśli kagan chazarski był wyznawcą mozaizmu, w jego otocze
niu znajdowali się, prócz Żydów, także muzułmanie.

43 Żywot Konstantyna, [w:] Apostołowie Słowian... s. 67.
44 Poza tym Konstantyn, kończąc swą misję w Chazarii, uzyskał od kagana zgodę na zwolnienie 
ok. 200 jeńców greckich —  por. żywot Konstantyna, s. 83.
45 Por. objaśnienia T. Lehra-Spławińskiego w tej edycji żywotu Konstantyna, s. 70.
46 Nie jest jasne, gdzie nastąpiło spotkanie Konstantyna z kaganem chazarskim, gdyż źródło nasze 
o tym nie wspomina. Por. interesujące uwagi na ten temat T. Lehra-Spławińskiego w: T. Lehr-Spła- 
wiński, Konstantyn i Metody. Zarys monograficzny z wyborem źródeł, uzupełnił i słowem wstępnym 
poprzedził F. Sławski, Warszawa 1967, s. 48.
47 Żywot Konstantyna, w: Apostołowie Słowian..., s. 71.
48 Ibidem, s. 71-72.
49 B. N. Zachoder, Kaspijskij svod..., s. 152.
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и Grzegorz Rostkowski

Gdy Konstantyn pokonał swoich adwersarzy w religijnych dysputach, wezwał zebra
nych do przyjęcia chrztu. I rzeczywiście, postanowiono, aby ludzie ochrzcili się dobro
wolnie, wyznawcy judaizmu zaś i Allaha mieli to uczynić pod groźbą śmierci. Znajduje
my w tym miejscu informację, że ochrzciło się wtedy ok. 200 ludzi50. Można przypu
szczać, że chrzest ten odbył się na wybrzeżach Morza Czarnego. Wówczas kagan napisał 
list do cesarza, Konstantyn zaś poprosił władcę chazarskiego o zwolnienie jeńców 
greckich (co też istotnie nastąpiło) i udał się w drogę powrotną do Konstantynopola51.

Omawiane przez nas fragmenty żywota Konstantyna nie zawierają, zdaniem A. Za
jączkowskiego, „bezpośrednich dowodów «judaizacji» Chazarów”. Uczony ten zwrócił 
uwagę, iż w źródle tym kagan nie występuje jako wyznawca wiary mojżeszowej52. 
Wyraził jednocześnie pogląd, że w połowie IX w. zwolennicy mozaizmu byli ważnym, 
a nieraz nawet „decydującym czynnikiem na dworze kagana”53. W naszej opinii nie 
można jednak wykluczyć, że —  w świetle tego przekazu —  kagan chazarski i część jego 
otoczenia byli wtedy mozaistami.

Badacze dziejów i kultury kaganatu chazarskiego zaproponowali kilka hipotez, doty
czących czasu i okoliczności konwersji Chazarii na mozaizm. Dunlop uważa, iż przed 
730 r. przywódcy chazarscy mogli się znaleźć pod wpływem judaizmu. Jak już wspo
mnieliśmy, zgadza się on, że liczbę „340” z Odpowiedzi króla Józefa należy czytać jako 
„240”, co oznacza, że Chazarowie przyjęli judaizm po raz pierwszy przed 721 r. W 737 r. 
Marwan (późniejszy kalif Marwan II) zmusił pokonanego kagana do przyjęcia islamu. 
Po wycofaniu się wojsk arabskich z Chazarii kagan stał się, zdaniem Dunlopa, wyzna
wcą zmodyfikowanego judaizmu (ok. 740 r.), natomiast ok. 800 r. potomek tego władcy 
przyjął judaizm rabinistyczny54.

Nieco inny jest pogląd Artamonova. W jego opinii wspomniany w Odpowiedzi 
króla Józefa Obadia był założycielem dynastii, do której należał Józef. Obadia, beg 
chazarski, został pierwszym królem Chazarii i ograniczył rolę kagana do funkcji 
sakralnych. Król ten przeprowadził też reformę religijną, której istotą było ustano
wienie rabinizmu. To właśnie Obadia uczynił judaizm religią państwową Chazarii; 
dzięki niemu mozaizm stał się religią warstwy rządzącej, wyznaniem króla i kagana. 
Artamonov sugeruje, że miejscem, gdzie Chazarowie przyjęli judaizm, mógł być 
Dagestan55. Obadia zdobył, zdaniem Artamonova, władzę w państwie i spowodował 
konwersję jego „rządu” na judaizm między początkiem IX w. a 809 r.56 Dodajmy, iż 
inny historyk radziecki, A. R Novosel’cev, jest przekonany, że nie można dokładnie

50 Żywot Konstantyna, w: Apostołowie Słowian..., s. 83.
51 Ibidem.
52 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 25.
53 Ibidem.
54 D. M. Dunlop, op. cit., s. 170.
55 M. I. Artamonov, op. cit., s. 273.
56 Ibidem, s. 278-280.
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Konwersja Chazarii na mozaizm na przełomie VIII i IX w. 15

datować judaizacji Chazarów57. Z kolei B. N. Zachoder uważa, iż —  w świetle źródeł 
muzułmańskich — czasy Hörüna ar-Raszida wyznaczają najwcześniejszą datę judaiza
cji Chazarów, a wydarzenie to nosiło charakter wpływu zewnętrznego58.

A. Zajączkowski przedstawił zupełnie inną hipotezę. Według niego, najwcześniej 
w końcu VIII w. wzmogła się działalność misjonarska mozaizmu. W okresie panowania 
Harüna ar-Raszida karaimizm, który powstał za al-Mansura (754-775), przejawiał 
aktywność przy nawracaniu obcych ludów. To właśnie dzięki misjonarzom karaimskim, 
działającym w Bizancjum i na stepach nadkaspijsko-czarnomorskich, prozelityzm ka
raimski znalazł zwolenników m.in. wśród Chazarów i Kumanów59. W nauce wskazano 
jednak, że współczesne źródła, jakie posiadamy, nie dają dostatecznego dowodu na 
poparcie tezy o Chazarach jako wyznawcach karaimizmu60.

Naszym zdaniem, ze źródeł —  którymi dysponujemy —  wynika, iż należy przyjąć 
wersję al-Mas’üdiego, mówiącą o przyjęciu przez kagana chazarskiego wiary mojżeszo- 
wej za panowania kalifa Hörüna ar-Raszida. Nie oznacza to całkowitego odrzucenia 
wiadomości o konwersji, zapisanych w liście króla Józefa. Jest tam wiele interesujących 
informacji, niełatwych jednak do oceny pod względem ich wiarygodności. Badacze są 
zgodni co do tego, że mozaizm, który w Chazarii znalazł wyznawców, miał w tym 
państwie niewielki zasięg, ograniczony, w zasadzie, do warstw rządzących kaganatu 
i Żydów, którzy przybywali zza granicy i tam się osiedlali. Wydaje się, że Chazarowie — 
wyznawcy judaizmu, mieli bardzo małe kontakty (lub w ogóle ich nie utrzymywali) 
z centralną organizacją żydowską w Iraku61.

Pozostaje na koniec zastanowić się, jakie były przyczyny konwersji kaganatu chazar
skiego na mozaizm. Można się chyba zgodzić z opinią, która znalazła uznanie w nauce, 
iż judaizm miał być przeciwwagą wpływów politycznych dwóch sąsiadujących z Chaza- 
rią potęg: chrześcijańskiego Bizancjum i muzułmańskiego Kalifatu Arabskiego62. 
W tym kontekście wybór, dokonany przez elitę rządzącą kaganatu, prawdopodobnie na 
przełomie VIII i IX w., trzeciej wielkiej religii monoteistycznej, judaizmu, okazał się 
aktem doniosłym.

57 A. P. NovosePcev, Chazarskoe gosudarstvo i ego roV v istorii vostocnoj Evropy i Kavkaza, Moskva 
1990, s. 151.
58 B. N. Zachoder, op. cit., s. 167.
59 A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 21-25.
60 Encyclopaedia Judaica, t. 10, Jerusalem (b. r. w.), s. 948. Warto tu wspomnieć o interesującej 
pracy Szymona Szyszmana opublikowanej w Uppsali w 1989 r. (S. Szyszman, Les Karaites dJEurope, 
Uppsala 1989. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Multiethnica Upsaliensia 7). Jeden z rozdzia
łów tego studium poświęcony jest działalności misyjnej Karaimów wśród Chazarów i innych ludów. 
Zdaniem S. Szyszmana, właśnie ci nawróceni na karaimizm, skupieni na Krymie i na północnych 
wybrzeżach Morza Czarnego, dali początek Karaimom w Europie (por. ibidem, s. 24-27).
61 Encyclopaedia Judaica, t. 10, s. 948.
62 M. I. Artamonov, op. cit., s. 262 i 264; A. Zajączkowski, O kulturze chazarskiej..., s. 21; A. P. No
vosel’cev, Chazarskoe gosudarstvo..., s. 151.
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Kazimierz Skalski

DRUŻYNA PRZYBOCZNA WŁADCÓW 
ZACHODNIOSŁOWIANSKICH

P rzyjęto uważać, że o drużynie właściwej (przybocznej) można mówić w przypadku, 
gdy przywódca zamieszkiwał ze swymi wojownikami pod jednym dachem, stawał 

z nimi razem do boju i wykorzystywał ich do różnych zadań1. Inaczej mówiąc, drużyna 
przyboczna, pozostając na utrzymaniu księcia, była całkowicie od niego zależna. Jednak 
tego rodzaju charakterystyka nie jest wystarczająca. Nie wyjaśnia bowiem przyczyn 
powstania zmilitaryzowanej grupy ludzi zależnych od innej osoby oraz rozmiaru tego 
zjawiska2. Wobec tego należy podjąć próbę rozwiązania tego problemu.

Zacząć wypada od założenia, że rdzeń drużyny można zapewne wyprowadzić 
z kręgów rodziny władcy lub wodza. Mogli to być: synowie, bracia, inni krewni oraz 
czeladź (służba), rekrutująca się najprawdopodobniej z brańców bądź jeńców wo' 
jennych, choć nie tylko. Świadczą o tym następujące przykłady. Książę Forum Iulii 
(dziś. Cividale) Wektari (druga połowa VII w.) wracał ze swoimi komesami z Tici
num (Pawia). Podczas drogi powrotnej orszak opuszczali kolejno komesi, udając się 
do swoich posiadłości. Dowiedziawszy się po powrocie, że okolicę plądrują Słowia
nie, książę zdołał zebrać tylko 25 osób i z tym oddziałem uderzył na wroga. Ponoć 
z 5000 Słowian tylko niewielu zdołało ujść z życiem3. Z tej nieprawdopodobnej

1 F. Graus, Rane stfedoveke drużiny a jejich vyznam pri vzniku statu ve stredni Evrope, „Ceskoslovensky 
Ćasopis Historicy...” 13, 1965, s. 3; por. O. Balzer, O kształtach państw pierwotnej Słowiańszczyzny 
zachodniej у w: tegoż, Pisma pośmiertnej t. 3, Lwów 1937, s. 80. Cechy drużyny systematyzuje H. Łow- 
miański, Początki Polskiy t. 4, Warszawa 1970, s. 166.
2 Powstawanie „drużyn” było efektem koncentracji władzy w wyniku zastępowania egalitarnych 
stosunków społecznych stosunkami elitarnymi: P. Urbańczyk, Struktury władzy na ziemiach połskich 
w l tysiącłeciu n.e., „Kwartalnik Historyczny” 1996, nr 103, s. 3-21. Nie można więc porównywać 
tego rodzaju „protodrużyn” do drużyn książęcych z okresu powstawania państwowości.
3 Pauli Historia Langobardorumy wyd. L. Bethmann, G. Waitz, Monumenta Germaniae Histońca,
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18 Kazimierz Skalski

proporcji sił liczba 25 oddaje zapewne ówczesne realia, gdyż drużyny właściwe książąt 
terytorialnych nie były liczne. Ich rzeczywista potęga opierała się bowiem na wojowni
kach podlegających komesom. Dlatego w odniesieniu do ludzi zebranych przez Wekta- 
riego należałoby mówić nie o drużynie, ale raczej o „domownikach”. Do tego stwierdze
nia skłania nas również następny opis: trzej synowie księcia Forum Iulii Pemmona (od 
ok. 705 r.) wychowywali się ze wszystkimi szlachetnymi synami (omnia nobilium... filiis) 
tych ojców, którzy zginęli w pewnej wojnie4. Z tymi młodzieńcami Pemmon rozgromił 
grasujących w okolicy Słowian. Podobno z jego grupy nikt nie zginął, jedynie Sikuald, 
człowiek w podeszłym wieku, który wcześniej stracił synów5. Krąg więc „domowników” 
przebywających na dworze książęcym ulega rozszerzeniu. Zapewne Sikuald nie mógł już 
prowadzić swojego gospodarstwa i dlatego pozostawał przy osobie księcia, pełniąc być 
może jakiś urząd, bądź przewodził grupie młodzieńców. Z przytoczonego tekstu nie 
wynika, aby Pemmon miał własną drużynę, w znaczeniu oddziału zbrojnego, i dlatego 
należy przypuszczać, że rolę tę odgrywali zarówno jego synowie, jak i synowie poległych 
w bojach wojowników. Tych ostatnich można traktować jako domowników, czeladź, 
czyli osoby przebywające stale na dworze księcia. Wypada określić ich mianem „sługi”, 
a że byli to ludzie młodzi, wykorzystywano ich do różnych przedsięwzięć wojennych 
i policyjnych6. W źródłach ruskich tego rodzaju młodzieńcy występują jako otrocy 
(młodzieniec, sługa, niewolnik) lub detskij (młody), a w łacińskich —  pueri.

Według dawniejszej historiografii prefiks o- i rdzeń trok- słowa otrok’ oscylują wokół 
pojęć związanych z bieganiem. Słowem tym miano określać ludzi młodych, służbę, czy 
wykonujących zlecenia gońca. Sądzi się też, że z czasem mogło dojść do przesunięć 
semantycznych tego wyrazu w kierunku: „młodzieniec”, „wyrostek”, „chłopiec”7. Jed
nak występowanie w źródłach takich określeń, jak „młody”, detskij} otrok itp. nie tyle 
oddaje wiek, co miejsce w hierarchii społecznej8, o czym świadczą przypadki zachowa

[dalej: MGH] Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Hannoverae 1878, 
ks. 5, rozdz. 23, s. 152-153 [dalej: Paweł Diakon].
4 Paweł Diakon, ks. 6, rozdz. 26, s. 174; rozdz. 45, s. 180; por. o wychowywaniu w rodzinie pruskiej 
uprowadzonych chłopców, którzy wchodzili później w skład drużyny rikijsa: Ł. Okulicz-Kozaryn, 
Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 285.
5 Paweł Diakon, ks. 6, rozdz. 45, s. 180.
6 Dla stosunków ruskich por. B. Greków, Ruś Kijowskay Warszawa 1955, s. 355.
7 K. Moszyński, Uwagi do 1 zeszytu „Słownika etymologicznego języka polskiego” Fr. Sbwskiego, „Język 
Polski” 1952, nr 32, s. 200-201; por.: B. Greków, op. cit., s. 361 i S. Kasperczak, Struktura klasowa 
społeczeństwa ruskiego w „Powieści dorocznej”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewi
cza” 1956, nr 3, Historia, z. 1, s. 30-31.
8 T. Wasilewski, Studia nad składem społecznym wczesnośredniowiecznych sił zbrojnych na Rusi, „Stu
dia Wczesnośredniowieczne” 1958, nr 4, s. 315. Na uwagę zasługuje robocza hipoteza antropologa 
wysunięta na podstawie obserwacji sytuowania pochówków. Zakłada ona, że ludzie żyjący w gor
szych warunkach materialnych, czyli posiadający niższy status społeczny, byli składani do grobu 
głowami w kierunku wschodnim. Najważniejsze jest jednak to, iż nie decydował wiek zmarłego: 
B. Łuczak, Antropologiczne źródła informacji historycznej, Łódź 1996, s. 103, 116.
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nia imion otroków w źródłach. Rannego Jaropełka „wzięli na koń przed siebie” otrocy 
Radko, Wojkina i „inni mnodzy”9. Z kolei otrocy Ułan i Kołczak, którzy pełnili przy 
oślepionym Wasylku straż razem z 30 mężami10, zapewne, jak można sądzić z imion, 
byli ludźmi obcego pochodzenia, ale o stosunkowo wysokiej pozycji wśród zaufanych 
książęcych. Sługą, chociaż o znacznym statusie, był też otrok rodem Węgrzyn, który 
zginął z innymi otrokami podczas zabójstwa Borysa11. Wymieniając imiona otroków, 
latopis podkreślił ich wyższą od pozostałych mężów pozycję społeczną. Mogli oni nawet 
należeć do młodszych wiekiem przedstawicieli znamienitych rodów ruskich. Przeważ
nie jednak źródła nie podają imion osób z najbliższego otoczenia władcy. Mimo to 
z opisu pewnych wydarzeń można wnioskować, że brali w nich udział znaczniejsi otrocy. 
I tak na przykład Włodzimierz, starając się o rękę córki Rogwołoda, wysłał w poselstwie do 
Połocka otroków12. Nie mogli to być zwykli służący, co najwyżej kilku z nich stanowiło 
orszak, na czele którego stał ktoś znaczniejszy. Przykłady z Rusi dotyczące otroków określają 
ich jako grupę sług, chociaż o różnej pozycji społecznej. Podobny stosunek ukazują źródła 
łacińskie. Od miecza jednego ze swoich sług (a puero) zginął w 574 r. władca Long
obardów Klef13. Służbę posiadali też możni. Gdy król Grimuald na początku swego 
panowania (ok. 663 r.) kazał Unulfowi udać się do Perktarita, pozwolił mu wziąć 
wszystko, co ten posiadał, a więc pueros, konie i cały sprzęt14. Z tych przykładów 
wynika, że otrocy na Rusi, jak też pueri u Longobardów, stanowili przede wszystkim 
grupę domowników, będących jednocześnie drużynnikami o zróżnicowanym statusie 
społecznym. Grupa ta wypełniała wszelkie funkcje od typowo służebnych do militar
nych, zgodnie z wolą władcy, a nawet możnego, o czym świadczy przykład Unulfa.

W ten sposób dochodzimy do postawienia tezy. Naszym zdaniem drużyna przybocz
na (właściwa) powstała z kręgu osób podległych naczelnikowi rodu. Świadczy o tym 
m.in. fakt, że z wielu znaczeń słów: puer —  otrok, pojęciu „drużynnik” (sam termin jest 
nowotworem literackim) najbardziej odpowiada słowo gridin, powstałe ze skandynaw
skiego określenia drużyny: grid\ To ostatnie pochodzi od słowa hirdh, które oznacza 
„dom”, „wspólnotę rodzinną”, czyli tych, którzy mieszczą się w gridnicy, izbie czelad
nej15. Innymi słowy, była to familia głowy rodu, w pierwotnym znaczeniu ograniczona 
do patronimii. Familia to również pojęcie szersze, gdyż obok najbliższej rodziny (domos) 
lub czeladzi, mogła oznaczać obie te grupy osób zależnych łącznie16.

9 Povest’ vremennych let, t. 1, wyd. D. S. Lichacev, Moskva 1950, 1086 r., s. 136 [dalej: PVL].
10 PVL, 1097 r., s. 173.
11 PVL, 1015 r., s. 91.
12 PVL, 980 r., s. 54.
13 Paweł Diakon, ks. 2, rozdz. 31, s. 90.
14 Paweł Diakon, ks. 5, rozdz. 4, s. 146.
15 H. Łowmiański, Początki Polski, t. 4, s. 171-172; T. Wasilewski, op. cit., s. 313.
16 Tak w odniesieniu do Prusów podaje H. Łowmiański, Ród, w: tegoż, Studia nad dziejami Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Poznań 1983, s. 264-265 (przedruk rozdz. 4 Studiów nad początkami społeczeń
stwa i państwa litewskiego, t. 1, Wilno 1931). Znaczenie pojęcia familii można jednak stosować do
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20 Kazimierz Skalski

W najbliższym otoczeniu władcy spotykamy obok familii grupę ludzi określanych 
jako „druhowie”, czyli towarzysze17. Druhowie to jednocześnie przyjaciele —  amid18. 
Przyjaźń wynikająca ze wspólnego działania w różnych sytuacjach, szczególnie na polu 
wojennym, prowadziła do zawiązywania się więzi pobratymstwa, co stwierdzone jest 
u różnych ludów19. Szereg źródeł dotyczących Słowian ukazuje, jak sądzę, fakty 
pobratymstwa. Chcąc opowiedzieć swój sen, książę Wacław zwrócił się do słucha
czy: dulces amici vosque o familiares clientuli20. Zdarzenie to rozgrywało się zapewne 
we dworze książęcym, gdyż Wacław mógł opowiedzieć sen raczej tylko swoim 
domownikom. Autor Żywota biskup Mantui wyraźnie wprowadził tu zróżnicowanie 
domowników na „przyjaciół” i „familię” (familiares clientuli). Jednak legenda Nikol- 
skiego (tzw. druga starosłowiańska legenda o św. Wacławie), będąca wolnym prze
kładem słowiańskim z XI w. legendy Gumpolda (ok. 983 r.), tłumaczy ten zwrot 
jako „miłaja moja drużino i[...] otrok* moich sługi”21. Amici odpowiadają tu „druży
nie”, czyli druhom, a pozostali o trokom-sługom. Ponad sto lat później od czasu powsta
nia legendy Gumpolda Gall w otoczeniu Sieciecha widział dwa podobne elementy 
wchodzące w skład drużyny właściwej: familiares i amicos22. Dla naszego kronikarza fami
lia to też druhowie, ale w znaczeniu „powiernicy”, czy „zaufani”23 . Amici natomiast to 
krewni, będący dawniejszą służbą. Do powyższych przykładów należy dołączyć informac

innych ludów, gdyż sam termin jest umowny i określa rodzinę, krewnych i służbę głowy rodu.
17 W językach słowiańskich zachowało się słowo „druh”, „drug” (odpowiednik germ. „truth”) i pochod
ne w znaczeniu „towarzysz”, „kolega”: A. F. Grabski, Pobka sztuka wojenna w okresie wczesnofeudaU 
nym, Warszawa 1959, s. 27. Najwcześniejszy przekaz mówi, że św. Metody nie mógł doprowadzić do 
rozwodu pewnego doradcy i druha księcia, który ożenił się z krewną: Żywoty Konstantyna i Metodego 
(obszerne)у wyd. T. Lehr-Spławiński, Poznań 1959, Żywot Metodego, rozdz. 9, s. 115.
18 Słowiańskie słowo „druh” odpowiada łotewskiemu draugs, litewskiemu draugas i równa się łaciń
skiemu amicus: H. Łowmiański, Rod, s. 262.
19 Por. przykłady dotyczące ludów bałtyckich, zanalizowane przez H. Łowmiańskiego, Ród, 
s. 259-261.
20 Gumpolduv zivot Vdclava, knizete Ćeskeho} wyd. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum [dalej: 
FRB], t. 1, Praha 1873, rozdz. 10, s. 154 [dalej: Gumpold].
21 J. Vasica, Druha staroshvanskd legenda o sv. Vdclavu, w: Sbomik staroslovanskych literdmich parna- 
tek o sv. Vdclau a sv. Lidmile, wyd. J. Vajs, Praha 1929, rozdz. 10, s. 99, [dalej: legenda Nikolskiego].
22 Galii Anonymi Cronicae et gesta ducum sive pńncipum Polonorum, wyd. К. Maleczyński, Monu
mento Poloniae Hbtońcay nova series [dalej: MPH NS], t. 2, Cracoviae 1952, ks. 2, rozdz. 16, s. 80 
[dalej: Gall].
23 Słowo familiares oznacza przede wszystkim ludzi zaufanych, i to o różnej kondycji społecznej, 
którzy wchodzili w skład drużyny właściwej. Zaliczymy więc do niej trzech familiares, zapewne 
zwykłych przybocznych, z którymi Władysław Herman przeprawił się z obozu synów do Sieciecha, 
(Gall, ks. 2, rozdz. 16, s. 83). Podobnego statusu byli też familiares, których Bolesław Chrobry 
rozesłał po zamachu na niego, aby buntowali przeciwko Henrykowi II (Kronika Thietmara, 
wyd. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, ks. 5, rozdz. 18, s. 277, dalej: Thietmar). Natomiast do grupy możnych 
należeli familiares Bolesława Chrobrego: Odylen i Przybywoj, których książę kazał oślepić (Thietmar, 
ks. 4, rozdz. 58, s. 225).
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ję dotyczącą otoczenia wodza związku plemiennego Sudowów (capitanei Sudowitarum) , 
a naczelnika włości Crasima, Skumanda. Otóż, nie mogąc sobie poradzić z atakami 
wojsk zakonnych, uszedł on na Ruś cum tota familia et amicis. Po pewnym czasie poddał 
się jednak Krzyżakom cum omni domo et familia swa24. Kronikarz użył —  jak się pozornie 
wydaje —  dwóch zestawów określeń dla jednej grupy ludzi z otoczenia Skumanda. 
Sądzę jednak, że chodzi tu o dwie stosunkowo różne grupy. Pomyłka Dusburga nie 
wchodzi raczej w rachubę, gdyż cały rozdział 211 składa się tylko z trzech zdań i skryba 
panował nad tekstem. Jak więc wytłumaczyć użycie raz określenia: familia — amicis 
i drugi: domo — familia? Rozwiązanie jest, jak sądzę, następujące: Skumand, jako 
capitaneus Sudowitarum, wycofał się na Ruś razem z możnymi sudowskimi, z którymi 
prowadził walkę przeciwko Krzyżakom. Dusburg określa ich jako amici. Natomiast 
familię, czyli drużynę właściwą, stanowili domownicy i czeladź. W drugim przypadku 
Skumand powrócił do ojczyzny najprawdopodobniej tylko z najbliższym otoczeniem 
bez innych możnych. Został przecież po powrocie nagrodzony przez Krzyżaków nada
niem ziemskim25. Wobec tego mógł Dusburg zasygnalizować, że w jednej grupie stano
wiącej otoczenie powracającego wodza znajdowali się już tylko domownicy i służba26 27. 
Z tych zestawień wynika, że drużyna przyboczna składała się z dwóch, i to rozróżnia
nych grup: „towarzyszy” i służby. W pierwszej —  osoby były związane z wodzem prze
ważnie więzią pobratymstwa. Ten stan oddaje fakt, że gdy Świętopełk morawski objął 
władzę, nie usłuchał wskazań Metodego cum sibi militantibus sodalibus22, co można 
tłumaczyć jako „stowarzyszenie żołnierzy”, czyli drużyna. Natomiast w grupie drugiej 
mieszczą się młodzi drużynnicy: synowie, dalsi krewni zdani na łaskę głowy domu oraz 
ludzie przeznaczeni do różnych posług.

Słowo „familia” przechodziło przeobrażenia. Jeśli we wczesnym średniowieczu na 
ogół oznaczało czeladź, to w drugiej ćwierci XIV w. Dusburg stosował je zamiennie ze 
słowej „armigeri”28. Giermkowie zbliżali się więc pod względem znaczenia do czeladzi, 
ale w ich nazwie istniał wyraźnie pierwiastek militarny, co akcentowało bardziej woj
skowy charakter drużyny przybocznej. Wiadomości o giermkach czerpiemy głównie ze 
źródeł związanych z kręgami karolińskimi. Króla Liutpranda (712-744) mieli zgładzić 
dwaj jego armigeri29, czyli przyboczni. Giermkami byli też bliscy krewni króla, jak na

24 P. von Dusburg, Chronicon terrae Prussiae} wyd. M. Toeppen, Scriptores rerum Prussicarum, t. 1, 
Leipzig 1861, ks. 3, rozdz. 211, s. 143.
25 H. Łowmiański, Uwarstwienie ludności, w: Studia} s. 161-162 (przedruk rozdz. III Studiów nad 
początkami).
26 Również określenie domowników przymiotnikiem omniy który tłumaczyłbym jako „wszyscy”, 
świadczy o ich zróżnicowaniu. Natomiast wyrażenie tota familia posiada węższy wymiar i oznacza 
„całą familię” .
27 Knstanuv zivot sv. Ludmiły a sv. Vdclavay wyd. J. Emler, FRB, 1 .1, rozdz. 1, s. 201 [dalej: Krystian].
28 H. Łowmiański, Ródf s. 265.
29 Paweł Diakon, ks. 4, rozdz. 38, s. 178.
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22 Kazimierz Skalski

przykład Hilmechis — regis scilpor, hoc est armiger, et conlactaneus Alboina30. Szczegól
nie ten osatni przykład ukazuje, iż armigeri i pueri to ta sama grupa najbliższego 
otoczenia władcy, ludzie, którzy go chronili i jemu służyli. Wychowywani byli na dworze 
razem z młodym księciem, wchodząc w skład jego przybocznej drużyny. Składała się 
ona zarówno ze zwykłych służących, których kondycja społeczna była niska31, jak 
również synów możnych, a nawet krewnych władcy, predestynowanych w sposób natu
ralny do zajmowania w przyszłości różnych stanowisk w państwie. Do tej wyższej 
warstwy należał brat mleczny (conlactaneus) władcy.

Grupa „towarzyszy” mogła obejmować osoby znaczniejsze spośród pueros (otroków). 
Ich pozycja równała się statusowi druhów —  przyjaciół. Jednocześnie stanowili oni 
grono towarzyszy. Znaczenie pojęcia „towarzysz” oddaje przede wszystkim słowo socios. 
Tak określa drużynę Bolesława I (929 lub 935-971/972) biskup Mantui32, a przekład 
słowiański tłumaczy je jako „drużina”33. Konfrontacja tych słów prowadzi do wniosku, 
że drużyna odpowiada grupie druhów —  towarzyszy. Również socii, którzy przewieźli 
zwłoki syna Ottona I Ludolfa do Moguncji w 957 r.,34 należeli najprawdopodobniej do 
najbliższego otoczenia młodego księcia. Brzetysław czeski, planując w 1021 r. porwanie 
Judyty, córki Henryka ze Schweinfurtu, wyprawił się z tymi, quos inter suos novit manu 
promptiores et sibi fideliores. Viri nie wiedzieli, со ich dominus zamierza. Książę porwał 
Judytę cum paucis i wrócił do kraju, natomiast ceteris autem socios, którzy czekali na 
niego w namiotach, zostali wyłapani i okaleczeni35. Ci ostatni mogli być drużynnikami 
Brzetysława36. Jednak w większości wypadków słowo socii nie oznacza drużyny przy
bocznej, ale „towarzyszy” w znaczeniu ludzi będących w danej chwili bohaterami opo
wiadania. Oto kilka przykładów dotyczących różnych ludów.

Około 576 r. wódz Franków Chramnichis poległ cum suis sociis z ręki księcia Tryden
tu Ewina37. Pod słowem socii nie kryją się drużynnicy Chramnichisa, ale jego „towarzy
sze”, z którymi wcześniej splądrował Trydent. Można sądzić, że Chramnichis jako 
władca plemienny stał na czele grupy pospolitego ruszenia i z nią zaatakował Italię. 
Zapewne oddział Chramnichisa stanowili „doborowi” wojownicy na wzór robur Bardo
rum coram, którzy zginęli wraz z Budiwojem, synem Gotszalka obodryckiego (początek

30 Paweł Diakon, ks. 2, rozdz. 28, s. 88.
31 Drugorzędną rolę, zbliżoną do typowej służby, pełnili wewnątrz drużyny służący, kucharze itp., 
mogący rekrutować się z nie wolnych i czeladzi księcia J. Zemlićka, „Duces Boemanorum’ a vznik 
pxemyslovske monarchie, „Ceskoslovensky Ćasopis Historicky” 37, 1989, s. 717.
32 Gumpold, rozdz. 19, s. 160.
33 Legenda Nikolskiego, rozdz. 19, s. 112.
34 Thietmar, ks. 2, rozdz. 12, s. 57.
35 Cosmae pragensis Chronica Boemorum, wyd. B. Bretholz, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, 
nova series, t. 2, Berlin 1923, ks. 1, rozdz. 40, s. 74-75 [dalej: Kosmas].
36 Tak sądzi H. Łowmiański, Początki Polski, t. 4, s. 187.
37 Paweł Diakon, ks. 3, rozdz. 9, s. 97.
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lat 70. XI w,), gdy wychodzili z grodu Płonią, po poddaniu się Krutowi (1066-1093)38. 
Jest charakterystyczne, że kronikarz doborowych wojowników Bardów saskich określa 
słowem sociiy podobnie jak Słowian Kruta. W obu więc przypadkach należy uznać ich 
za towarzyszy książąt obodryckich39. Również Widukind w swojej kronice określa 
mianem socii towarzyszy księcia obodryckiego, Stoigniewa —  jednego z przywódców 
powstania Słowian w 955 r. Znajdowali się oni w otoczeniu dowódcy, który z pagórka 
obserwował przebieg bitwy, toczonej nad rzeką Raksą. Gdy książę zobaczył, że jego socii 
zaczęli uciekać, podążył za nimi, aż schronił się do lasu tylko z dwoma satellitibus. 
Zaskoczył ich tam rycerz Hosed, który zabił w walce Stoigniewa, a jednego z jego 
towarzyszy wziął do niewoli40. W tym samym znaczeniu używane jest przez kronikarzy 
słowo consocii Otóż gdy w 1018 r. część wojska polskiego odepchnęła od Bugu wojsko 
Rusów, Bolesław Chrobry, zachęciwszy consocios, szybko przeprawił się przez rzekę41. 
Można byłoby w tym przypadku dopatrywać się drużyny, jednak jaki cel przyświecać by 
miał Thietmarowi, aby mówić o nic nie znaczącym w bitwie z siłami księcia ruskiego, 
oddziale przybocznym władcy polskiego? Z tego powodu consocii należy uznać za grupę 
wojowników, należących do głównych sił polskich, przy których znajdował się Bolesław 
Chrobry. Kronikarz informuje bowiem o zaskoczeniu, jakie wywołało zdobycie przy- 
czółka. Za druhów — towarzyszy uważano także załogę grodową, gdyż tych z obrońców 
Budziszyna w 1007 r., których obawy doprowadziły, że gród poddano Polakom, Thiet- 
mar określił jako nonnullos ex sociis eorum42. Podobny status posiadali wojownicy 
u Lu tyków, o czym świadczy wiadomość, że gdy w 1017 r. zaatakowali oni polski gród, 
to nic nie zyskali, tracąc tylko plus quam C socios43. Również u Normanów wojownicy 
byli towarzyszami wodza. W 1012 r. oddział pod dowództwem Thurkila porwał arcybi
skupa Canterbury Dunstana (a raczej Elfega). Ponieważ duchowny nie zdołał się 
wykupić, poganie (profanorum agmen) chcieli go zabić. Bronił Dunstana sam Thurkil, 
lecz jego socii nie usłuchali go i zabili arcybiskupa44. Nie byli to więc drużynnicy jarla 
duńskiego, ale ogólnie wojownicy, czyli jego „towarzysze broni”. W bitwie Normanów 
z Anglikami pod Assingdon mieli zginąć, jak podaje źródło, a co jest nieprawdą histo
ryczną, dowódcy obu armii cum maxima sociorum multitudine45. Owych socii nie można 
oczywiście sprowadzać do rzędu drużyn. Zebrane przykłady wyraźnie świadczą o tym,

38 Helmoldi presbyteń Bozoviensis Chronica Slavorum, w: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschich
te des Mittelalters, wyd. R. Buchner, t. 19, Berlin 1963, ks. 1, rozdz. 26, s. 118 [dalej: Helmold].
39 Helmold, ks. 1, rozdz. 25-26, s. 110-118.
40 Widukindi res gestae Saxonicae, wyd. A. Bauer, R. Rau, w: Quellen zur Geschichte der sächsischen 
Kaiserzeit, (Ausgewählte Quellen, wyd. R. Buchner, F.-J. Schmale, t. 8, Darmstadt 1977), ks. 3, rozdz. 
55, s. 164 [dalej: Widukind]; por. o tych wydarzeniach: Thietmar, ks. 2, rozdz. 12, s. 57.
41 Thietmar, ks. 8, rozdz. 31, s. 621.
42 Thietmar, ks. 6, rozdz. 34, s. 365.
43 Thietmar, ks. 7, rozdz. 61, s. 557.
44 Thietmar, ks. 7, rozdz. 43, s. 529.
45 Thietmar, ks. 7, rozdz. 41, s. 527.
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że kronikarze średniowieczni mianem socii (consocii) określali grupy wojowników — 
towarzyszy wodza lub władcy. Przy armiach liczących do kilkuset wojowników w zasa
dzie „każdy” był towarzyszem broni.

Również inne słowa określają raczej ogólnie „towarzyszy” niż drużynę przyboczną. 
Konrad, który po śmierci Odona w 943 r. objął Lotaryngię, był domi militiaque optimus, 
commilitonibus suis carus46, czyli zaliczano go do bliskich „towarzyszy” i wasali Ottona I. 
Można go uznać nawet za człowieka rady królewskiej. Gdy Tankmar zdobył w 938 r. 
miasto Badiliki, wydał je na rabunek swoim commilitonibus, którzy, jak czytamy dalej, 
byli jego milites47. Kronikarz jednoznacznie utożsamia żołnierzy z „towarzyszami broni” 
z otoczenia Tankmara. Również commilitones, z którymi Skarbimir wyprawił się na 
Pomorze, nie oznaczają zapewne jego drużynników przybocznych. Świadczy o tym fakt, 
że celem tej i następnej wyprawy wojewody było osłonięcie kraju podczas zjazdu 
Bolesława Krzywoustego z królem Węgier Kolomanem I48. Ponieważ Skarbimir zdoby
wał na Pomorzu grody49, musiał działać z wyznaczonymi do tego celu wojownikami, 
a nie wyłącznie ze swoimi przybocznymi. Dlatego zwrot cum commilitonibus należy 
tłumaczyć zapewne jako „z towarzyszami”, ale w szerszym znaczeniu. Podobnie w bi
twie Bolesława Krzywoustego i Skarbimira z odsieczą pomorską nie brali udziału wy
łącznie drużynnicy wojewody. Otóż Skarbimir cum collateralibus, a Bolesław cum paucis 
militibus — łącznie w 700 ludzi — odstępują od oblężenia pewnego grodu, aby zaata
kować przeważających liczebnie Pomorzan. Zapewne obaj —  książę i wojewoda —  
mieli przy sobie swoich przybocznych. Jednak informacja, że Skarbimira otaczali jego 
stronnicy (collaterales) świadczy, iż byli to wasale, a nie drużynnicy. Gall określa oddział 
prowadzony przez wojewodę jako socii oraz podaje, że Bolesław nie mógł zebrać 
wszystkich (transmissas huc et illuc copias)50. Wobec tego należy sądzić, że mianem socii 
kronikarz określił „towarzyszy” Skarbimira. Sumując więc dane na temat znaczenia 
słowa socii, jak i innych wyrażeń określających ludzi komuś towarzyszących, można 
stwierdzić, że wcale nie oznaczają one drużyny w sensie instytucjonalnym, czyli oddzia
łu przybocznego. Autor Zywotu Konstantyna pisze wyraźnie, że po wysłuchaniu nauki 
Węgrzy puścili biskupa wolno z całą drużyną51, czyli z grupą osób mu towarzyszących. 
Należy jeszcze zwrócić uwagę na fragment kroniki Henryka Łotysza. Otóż przyjaciel 
Russinusa —  Bertold jest druhem, czyli towarzyszem: draugum suum, id est consocium52. 
Słowo consocium zbliża się tu do pojęcia pobratymstwa.

46 Widukind, ks. 2, rozdz. 33, s. 116.
47 Widukind, ks. 2, rozdz. 11, s. 96.
48 O tym zjeździe: Gall, ks. 2, rozdz. 29, s. 97-98 i rozdz. 32, s. 99-100.
49 Gall, ks. 2, rozdz. 30-31, s. 98-99.
50 Gall, ks. 3, Prologus, s. 124-125.
51 Żywot Konstantyna, rozdz. 9, s. 32-33.
52 H. Łowmiański, Ródf s. 261.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Drużyna przyboczna władców zachodniosłowiańskich 25

Przykład ten dowodzi, że więzy pomiędzy wojownikami mogły być zawiązywane 
w sposób sztuczny, ale wzorowany na układach krewniaczych istniejących w rodzie. 
Jednak wejście w stosunki pobratymstwa dokonywało się jeszcze w inny sposób. Otóż 
ojcowie —  naczelnicy często organizowali swym synom grupę towarzyszy mniej więcej 
w tym samym wieku, która tworzyła zespół bardziej trwały niż jakikolwiek związek 
krewniaczy53. Grupy wieku sprzyjały zawiązywaniu się nowej pod względem skali 
wartości zasady wzajemnej lojalności i wywierały wpływ na uniwersalizację życia spo
łecznego54. Wyraźnie mówi o tym saga, że Grim wychowywany był razem z urodzonymi 
i wzrastającymi w rodzie Kweldulfa, którzy byli jego rówieśnikami. Saga określa ich 
jako osiłków, odpowiednio dobieranych i urabianych według woli starszych rodu55. 
Zapewne niektórych otroków Włodzimierza i Jaropełka, o których była już mowa, oraz 
zabójców włodarza Zdereda, braci Nościsława i Dzierżykraja oraz niejakiego Borszę56, 
zaliczyć można do grup wiekowych, które powstawały na skutek obrzędu inicjacyjnego.

Już Bizantyńczycy podkreślali, że młodsi ze Sklawów i Antów, jako zręczniejsi, 
napadają skutecznie na ich żołnierzy57. Jednak stwierdzenie to odnosi się nie do 
drużyn, ale do ogółu młodych wojowników, zamieszkujących zagrożone okoliczne 
osady. Podobnie było w Italii longobardzkiej. Otóż podczas oblężenia w 663 r. Bene- 
wentu przez Bizantyńczyków Romuald z lekko uzbrojonymi iuvenibus (czyli z młodszy
mi i sprawniejszymi wojownikami) często urządzał wypady na wrogów58. Gdy z kolei 
Tason —  jeden z władców Friulu (pierwsza połowa VII w.), przybył na obrzęd usyno- 
wienia do patrycjusza Grzegorza, towarzyszyli mu electis iuvenibus. Gdy wjechali do 
miasta Opitergium, zamknięto za nimi bramy i zaatakowano jego socios. Wywiązała się 
walka, w rezultacie której Tason i jego ludzie zginęli59. Nie była to więc drużyna 
przyboczna, gdyż kronikarz wyraźnie zrównuje „wybranych młodzieńców” z pojęciem 
osób towarzyszących księciu, czyli stanowiących jego orszak. Należy też dodać, że Ta
son, jako książę miasta i okręgu, zebrał zapewne orszak składający się z przedstawicieli 
tamtejszej arystokracji, aby uświetnili oni jego uroczystość. Również na północy, cho
ciaż w kilka wieków później, bo w 1098 r., „młodzież” duńska (Danica iuventus) wypra
wiła się na Wolin, aby zlikwidować zagrożenie ze strony tamtejszych piratów i banitów 
duńskich60.

53 Por. L. Krzywicki, Pierwociny więzi społecznej, w: tegoż, Dzieła, t. 1, Warszawa 1937, s. 182, 234, 
240; R. Firth, Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, Warszawa 1965, s. 119-120.
54 ]. Kurczewski, Prawo prymitywne. Zjawiska prawne w społeczeństwach przedpaństwowych, Warsza- 
wa 1973, s. 203-204.
55 Saga o Egilu, przekł. A. Zaluska-Strömberg, posłowie G. Labuda, Poznań 1974, s. 40.
56 Kosmas, ks. 2, rozdz. 44, s. 150-151.
57 Pseudo-Maurycy, Strategikon, w: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, z. 2, 
wyd. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Wrocław 1989, rozdz. X I4, 39, s. 147-148.
58 Paweł Diakon, ks. 5, rozdz. 7, s. 148.
59 Paweł Diakon, ks. 4, rozdz. 38, s. 132-133.
60 Saxonis Grammatici Gesta Danorum, wyd. A. Holder, Strassburg 1886, ks. 12, s. 403. Rolę
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Przykłady powyższe nie upoważniają nas do uznania iuvenes za grupy wieku, powstałe 
w wyniku obrzędu inicjacyjnego. Wolno jednak sądzić, że wśród całego zastępu, na 
czele którego występował książę, znajdował sią jego pułk wiekowy. Aby to udowodnić, 
sięgnijmy do późnej, ale pierwszej polskiej kroniki. Znajduje się w niej informacja, 
że ilekroć młody Bolesław Krzywousty zasłyszał, że wróg grasuje w okolicy, to spieszył 
na jego spotkanie z równymi wiekiem młodzieńcami (coequevis iuvenibus), a często 
potajemnie cum paucis zapędzał się do nieprzyjacielskiego kraju61. W innym miejscu 
czytamy, że Bolesław wyruszył pewnego razu na wezwanie ojca cum suis collateralibus62. 
„Młodzieńcy” i „towarzysze” (collaterales) to ci sami młodzi wiekiem druhowie księcia, 
jego przyboczni. Pochodzili z możnych rodów i wychowywali się razem z przyszłym 
władcą. Wiemy, że Bolesław został pasowany na rycerza, razem z wielu jego coetaneis63. 
Owi pasowani z nim rówieśnicy stanowili trzon jego drużyny przybocznej. Należy 
dodać, iż z niej rekrutowali się przyszli namiestnicy dzielnic i innych urzędów. Gall, 
w jednym z rozdziałów, opisał taką drużynę64.

Jeden z nobili zaprosił na konsekrację wzniesionego przez siebie kościoła Bolesława 
Krzywoustego, będącego „na wpół w chłopięcym wieku”, cum suis iuvenigus. Była to 
doniosła uroczystość. Młodemu Bolesławowi nie odpowiadała forma późniejszych 
pozaoficjalnych obchodów i zapewne po konsekracji pozostawił senioribus cum tota 
multitudine in convivo, a sam cum paucis commitantibus udał się na łowy. Sądzę jednak, 
że nie było to polowanie, ale zaplanowana akcja militarna, urządzona przez gospodarza 
dla zastępu Bolesława. Widocznie rozpoznano grupkę depedatores et cursores Pomorzan 
włóczących się po okolicy i postanowiono urządzić „manewry” dla młodzieży. Świadczy
0 tym fakt, że Bolesław miał na sobie pancerz i szyszak. Za jego odziałkiem podążał 
czuwający nad bezpieczeństwem młodego księcia wojewoda Skarbimir z pewną grupą 
zbrojnych. Dalszy rozwój wypadków świadczy na korzyść postawionej tezy. Bolesław, 
mający 80 spośród pueros et iuvenes, rozbił grupkę Pomorzan. Jednak zapalczywość 
księcia spowodowała, że już nie kontrolowany przez Skarbimira, ruszył za uciekającymi
1 wpadł w zasadzkę, zastawioną przez drugi oddział Pomorzan. Wywiązała się bitwa. Być 
może część wrogów zwróciła się przeciwko grupie Skarbimira, ponieważ kronikarz 
mówi, że walczył on gdzie indziej i nawet został ciężko ranny. W sumie Polacy odnieśli 
zwycięstwo, ale kosztem 50 zabitych towarzyszy Bolesława, pochodzących ze szlachet
nych rodów (nobilitates), nad którą to młodzieżą (iuventute) boleli przybyli na drugi 
dzień proceres. Fragment ten określa skład drużyny: liczyła więc ona 80 młodzieńców,

młodzieńców w wyprawach łupieskich podkreśla L. P. Słupecki (Wojownicy i wilkołaki, Warszawa 
1994, s. 228), opierając się na prawach wikingów opisanych przez Saxo (ks. 5, s. 151-156).
61 Gall, ks. 2, rozdz. 13, s. 78.
62 Gall, ks. 2, rozdz. 16, s. 80. O wygnaniu collateralem et secretarium Brzetysława czeskiego Męciny 
mówi Kosmas, ks. 3, rozdz. 4, s. 165.
63 Gall, ks. 2, rozdz. 18, s. 86.
64 Gall, ks. 2, rozdz. 33, s. 100-102.
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a dokładniej iuvenes i pueri, z których pierwsi należeli zapewne do warstwy nobili. Część 
z owych młodzieńców mogła być pasowana razem z Bolesławem, o czym świadczy 
określenie rycerza (miles): quidam de suis, który oddał księciu konia w potrzebie. 
Natomiast pueri to wojownicy „pospolici”, zapewne służący młodzieńców.

Podobną drużynę spotykamy w Czechach, chociaż jej członkowie byli starszymi 
wiekiem wojownikami. Otóż Wratysław czeski podczas wyprawy na Serbię w 1087 r. 
wysłał swego syna Brzetysława na złupienie wsi Kyleb. Młody książę otrzymał duas 
scaras ex electis militibus. Podczas powrotu Szczytnikom powierzono łupy i wyprawiono 
naprzód. Natomiast viros bello fortiores zatrzymali się na obiad. Przyszedł do nich komes 
Aleksy i upominał, żeby ucztujący iuvenes nie zostawali w tyle, ale dołączyli do szczyt- 
ników. Nagle pojawiło się 20 Sasów i Czesi zaczęli ich ścigać. Była to jednak zasadzka, 
w którą wciągnięto młodzieńców księcia65. Z tego przekazu można sądzić, że w wypra
wie wzięła udział drużyna młodego księcia — iuvenes, rozbudowana jeszcze o inne 
elementy społeczne, o których będzie mowa dalej. Nominalnie czuwali nad księciem aż 
dwaj komesi: Aleksy i Przędą. Pierwszy, stojący na czele doświadczonych wojowników, 
poległ w bitwie, a drugi stracił w niej nogę; szczytnicy nie byli zaangażowani w walkę.

Z obu przykładów wynika następujący wniosek. Następcy tronu mieli własne przy
boczne drużyny złożone z rówieśników. W okresie dziecięcym książęta i ich rówieśnicy 
byli oddani pod opiekę piastuna —  wojewody. Natomiast jako młodzieńcy prowadzili 
już samodzielne akcje wojenne, chociaż czuwali nad nimi doświadczeni w boju i radzie 
przedstawiciele możnych. Dysponując oddziałem zbrojnych bardziej zapalczywi książę
ta lekceważyli rady starszych, jak to uczynił Wratysław, ignorując ostrzeżenia komesa 
Aleksego. Podobnie postępował Bolesław Krzywousty, który ze swoimi iuvenes dążył do* 
zorganizowania wyprawy na Pragę wbrew radzie starszych, co spotkało się z krytyką 
Galla66. O rywalizacji „młodych” ze starszyzną dowiadujemy się też z framgentu, który 
mówi, że Wsiewołod na starość wolał radzić z młodymi, podburzającymi go na „drużiny 
svoeja pervyja”67.

Wracając do wątku Bolesława Krzywoustego, można stwierdzić, że drużyna młodych 
książąt w podstawowym zrębie liczyła ok. 80 ludzi68. Podlegała ona nominalnie woje
wodzie, a organizacyjnie wchodziła w skład jego oddziału. Dopiero po usamodzielnie
niu się księcia, po objęciu przez niego tronu, rozrastała się zapewne w jego acies curialis. 
Najznamienitsi z młodzieńców osiągali z biegiem czasu, jak się można domyślać, god
ności państwowe. Można ich przyrównać do „wychowanków” chanów protobułgar- 
skich Omurtaga i Malamira, którym władcy ci wystawili nagrobki. Słusznie więc sądzi

65 Kosmas, ks. 2, rozdz. 39, s. 141-144.
66 Gall, ks. 3, rozdz. 22, s. 148.
67 PVL, 1093 r., s. 142.
68 Tak podaje Gall. Wydaje się jednak, że drużyna ta mogła liczyć więcej osób, gdyż zapewne nie 
wszyscy przybyli z księciem na uroczystość konsekracji kościoła. Dlatego można przyjąć bez więk
szych obaw, że zastęp Bolesława liczył ok. 80-100 ludzi.
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H. Łowmiański, że w czasach młodości należeli oni do drużyny chanów69. Podczas 
działań wojennych skład acies curialis ulegał rozszerzeniu. Tak było najprawdopodob
niej podczas wyprawy do Czech, gdy nad rzeką Trutiną polski hufiec nadworny, 
nazwany dalej iuvenum multitudine ochraniał Bolesława, aby, jak mówi Gall, przy nim 
zginąć lub z nim zwyciężyć70. Bolesław, jak czytamy dalej, zwraca się do tego oddziału 
jako do swoich iuvenes71. Kto jeszcze wchodził w skład acies curialis? Odpowiedź nie jest 
prosta. Wiemy jednak, że np. ok. 690 r. książę Trydentu Alachis miał „drużynę” 
składającą się z dwóch grup. Otóż dwaj możni, którzy go wcześniej poparli: Aldon 
i Grauson, obawiając się teraz o swoje życie, poradzili Alachisowi: „Udaj się na polowa
nie i exere cum iuvenibus, a my będziemy pilnować miasta cum reliquis fidelibus tuis”72. 
Z tego zdania wynika, że „młodzieńcy” Alachisa należeli do podstawowej grupy druży
ny, gdy „pozostali wierni” byli oddziałem ściśle związanym z księciem. Mogli to być jego 
stronnicy, urzędnicy, przez których zarządzał okręgiem, oraz krewni. Wszyscy oni czer
pali profity ze współpracy z księciem oraz brali udział w ucztach na dworze Alachisa. To 
oni stawali w szeregi oddziału wystawianego przez miasto jako wasale księcia. Podobnie 
było w Polsce. Drużyna przyboczna księcia, złożona z ok. 100 iuvenes i pueri, w razie 
potrzeby dołączała do hufca nadwornego. Składał się on z wasali, urzędników oraz, co 
jest bardzo prawdopodobne, z części załogi stróżującej w określonym grodzie. Można 
więc przypuszczać, że w warunkach bojowych hufiec nadworny liczył 3-4 razy więcej 
ludzi niż drużyna przyboczna.

W tym miejscu można spróbować wyciągnąć pierwsze wnioski. Gall Anonim nie 
znał drużyny w sensie formacji wojskowej. Opisał tylko oddział przyboczny Bolesława 
Krzywoustego, który określił jako iuvenes. O tej grupie młodzieńców otaczających 
młodego księcia wiedział z opowiadań krążących na dworze. Zadziwia fakt, że Gall, 
opisując ostatnie chwile Bolesława Chrobrego, nie wymienił nikogo z dworu, a jedynie 
radę omnibus suis principibus et amicis, których król zgromadził zewsząd (undique) przy 
sobie73, czyli nie były to osoby przebywające na dworze, ale w okręgach grodowych 
w całym kraju. Również w pieśni kronikarz wymienia opłakujących władcę komesów, 
bogaczy, nędzarzy, księży i nawet wieśniaków, a nic nie mówi o „wiernej drużynie”74. 
Przyczyny można się domyślać. Otóż iuvenes Bolesława Chrobrego, którzy utworzyli 
jego orszak na skutek obrzędu inicjacyjnego, podczas długiego panowania tego władcy

69 H. Łowmiański, Początki Pobki, t. 4, s. 190 i przyp. 586.
70 Gall, ks. 3, rozdz. 22, s. 149.
71 Gall, ks. 3, rozdz. 3, s. 149-150.
72 Paweł Diakon, ks. 5, rozdz. 39, s. 158.
73 Gall, ks. 1, rozdz. 16, s. 36.
74 Gall, ks. 1, rozdz. 16, s. 38-39. Gdy Longobardowie przywracali władzę królewską, po okresie 
bezkrólewia (574-584), to na potrzeby Autarisa książęta przeznaczyli połowę swych posiadłości, aby 
mógł z nich utrzymać się sam król, jego świta i wszyscy pełniący dla niego różne obowiązki (rex ipse 
sive qui ei adhaererent eiusque obsequiis per diversa officia): Paweł Diakon, ks. 3, rozdz. 16, s. 101. Jak 
widzimy „drużyna” funkcjonowała jako domownicy i dlatego mieściła się w pojęciu dworu.
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osiągali stanowiska państwowe. Ich miejsca zajmowali nowi młodzi „dworzanie”, którzy 
nie byli już dopuszczani do takiej zażyłości z Bolesławem, przede wszystkim ze względu 
na różnicę wieku i dostojeństwa. Czekali swojej kolejności awansu wraz z „towarzysza
mi broni” ze swojej grupy wiekowej. Być może owi pierwsi towarzysze władcy nadal 
stanowili pueros księcia.

Przy omawianiu składu drużyny przybocznej należy określić, jakie znaczenie miał 
termin „klient”. Chociaż słowo to stosowane było przez autorów średniowiecznych 
dosyć powszechnie, to w pewnych przypadkach mogło oznaczać „towarzyszy”. Będą 
więc nimi fides clientes Bolesława I, którzy dokonali translacji zwłok św. Wacława do 
Pragi75 oraz militum... sibi fidelem, tj. Ołdrzycha, których Kosmas określa jako fidelis 
cliens76. Znamy też imiona niektórych klientów. Był nim Podiwen, cliens et individuus 
comes św. Wacława77. Być może podobny status miał Sclagamarus, przyjaciel i krewny 
(propinquus) księcia Moraw78. Stosując termin clientes, pisarze starali się oddać, jak 
sądzę, zależność od księcia. Klient znaczy bowiem dosłownie „chlebojedźca”. Słowo to 
można oczywiście rozumieć dosłowne, ale przede wszystkim oznacza tego, kto czerpie 
środki utrzymania i swój dobrobyt głównie z opieki pańskiej79. Jak wielkie były z kolei 
zastępy klientów bądź drużyny poszczególnych możnych? Bertold, klient jednego 
z możnych — Henryka, który zmarł w drodze powrotnej z Jerozolimy, musiał należeć 
do znaczniejszego rodu, skoro jego śmierć odnotował ojciec Henryka, sam kronikarz80. 
Bertold mógł być jednym z najbardziej zaufanych klientów Henryka, może tylko jedy
nym o takiej pozycji społecznej, że należało go uwiecznić na łamach kroniki. A  może 
wymienienie Bertolda podnosiło rangę rodu Kosmasa, ponieważ wiemy, że na Pomorzu 
soli autem principes et capitanei uno tantum —  vel si multum est duobus clientibus — 
contenti sunt, a zwykły rycerz wyruszał na wojnę na jednym koniu81. Natomiast gdy 
czytamy o większej liczbie klientów w otoczeniu możnego lub księcia, to mamy do 
czynienia z orszakiem utworzonym z ludzi o pozycji społecznej zbliżonej do wasali. I tak

75 Kosmas, ks. 1, rozdz. 19, s. 38.
76 Kosmas, ks. 1, rozdz. 36, s. 64.
77 Kosmas, ks. 3, rozdz. 55, s. 228. Krystian (rozdz. 9, s. 222) tak charakteryzuje: unus militem 
[Wacława], Podiven nomine, quem comparticipem et consocium universorum operum, que dudum a mar
tyre gerebantur, fuisse diximus; por. inne określenia Podivena występujące w różnych źródłach: 
F. Graus, op. cit., s. 9-10, przyp. 50. Określenie Podivena mianem comes ma swoje uzasadnienie, 
gdyż od imienia tego możnego wziął zapewne nazwę gród in media aqua Zuartka: Kosmas, ks. 2, rozdz. 
21, s. 113.
78 Annales Fuldenses, wyd. G. H. Pertz, MGH, Scriptores 1 .1, Hannoverae 1826, a. 871, s. 383-384.
79 K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickick (Ród i plemię), w: tegoż, Kształtowanie się społe
czeństwa średniowiecznego (Polska na tle Słowiańszczyzny Zachodniej), t. 2, Poznań 1996, s. 119, 
(przedruk wydania z 1928 r.,) s. 93.
80 Kosmas, ks. 3, rozdz. 51, s. 223.
81 Herbordi Dialogus de vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis, wyd. J. Wikarjak, K. Liman, MPH NS, 
t. 7, z. 3, Warszawa 1974, ks. 2, rozdz. 23, s. 102 [dalej: Herbord]; por. H. Łowmiański, Początki 
Polski, t. 4, s. 184.
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np. 500 mężów, z którymi dux Pomeranorum Warcisław witał biskupa Ottona82, nie 
stanowiło drużyny ściślejszej księcia, ale wasali z pocztami83. Razem tworzyli orszak 
księcia Warcisława: suo comitatu84. Podobnie było z częścią familii Domasława, liczącą 
według Ebona ponad 500 osób. Podaje on bowiem, że na familię składali się propinqui 
eius et amici cum domesticis suis85. Widać wyraźnie, iż obok „krewnych” Domasława 
występują jego „przyjaciele”, czyli wasale, oraz „domownicy”, których możemy uważać 
za sługi tych ostatnich. Hagiograf biskupa Ottona chciał zapewne maksymalnie rozsze
rzyć grupę osób związanych z tym możnym, aby ukazać powód, dla którego książę 
Warcisław zasięgał jego rady. Pisał przecież, że Domasław miał wśród mieszkańców 
Szczecina i okolicznych regionów krewniaków i przyjaciół (propinqis et affinibus)86. Na 
Pomorzu mamy do czynienia z innymi przykładami stosunków feudalnych. Zapewne 
część z 30 „satelitów”, określonych jako satellicii triginta equos cum ascensoribus suis87 
pewnego możnego pomorskiego było wasalami88, Jan bowiem, syn wojewody ruskiego 
Wyszatego miał tylko 12 uzbrojonych otroków89. W pewnych przypadkach liczba ludzi 
zależnych mogła być większa. Jedna z inskrypcji skandynawskich mówi, że Jarlbanke, 
właściciel dóbr Täby „sam posiadał całą setkę”, czyli że mógł ze swych posiadłości 
wystawić okręt wojenny z załogą ok. 40 ludzi90. Nie była to jednak drużyna prywatna, 
pozostająca pod dachem jarla, ale ludzie zależni, podlegający jego władzy w okręgu.

Do grupy najbliższego otoczenia władcy należeli też komornicy. Książę Brzetysław 
w 1098 r. wysiał camerarium suum z kilkoma rycerzami (aliquibus militibus), aby złupili 
Żydów, posądzonych o przenoszenie swego bogactwa za granicę91. Bolesław I czeski 
obawiał się, żeby Wacława nie oswobodzili m.in. militibus eius fidelibus seu camerariis

82 Herbord, ks. 2, rozdz. 11, s. 80.
83 H. Łowmiański, Początki Polski, t. 4, s. 184-185; por. J. Dowiat, Ewolucja państwa wczesnofeudal- 
nego na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Historyczny” 1957, nr 47, s. 447.
84 Herbord, ks. 2, rozdz. 21, s. 98.
85 Ebonis Vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis, wyd. J. Wikarjak, K. Liman, MPH NS, t. 7, z. 2, 
Warszawa 1969, ks. 2, rozdz. 9, s. 71.
86 Ebonis Vita s. Ottonis, ks. 2, rozdz. 9, s. 69.
87 Herbord, ks. 2, rozdz. 23, s. 101.
88 H. Łowmiański, Początki Polski, t. 4, s. 184.
89 PVL, 1071 r.,s. 117.
90 S. Piekarczyk, Studia nad rozwojem struktury społeczno-gospodarczej wczesnośredniowiecznej Szwe
cji, Warszawa 1962, s. 30.
91 Kosmas, ks. 3, rozdz. 5, s. 166. Komornik, jako urzędnik dworski, otrzymał kilku żołnierzy do 
przeprowadzenia akcji. Żołnierze nie byli drużynnikami przybocznymi, ale zapewne członkami załogi 
grodowej. Z kolei wiadomość zawarta w trzech rękopisach żywotu św. Wojciecha, że załogę łodzi, 
w której płynął na misję późniejszy męczennik, stanowiło 30 żołnierzy, nie dotyczy drużynników. 
Była to uzbrojona straż —  grupa zbrojnych pod dowództwem kogoś starszego, jak się dowiadujemy 
dalej przy okazji odesłania jej do Gdańska: S. Adalberti episcopi Pragensis et martyńs vita pńor, 
wyd. J. Karwasińska, MPH NS, t. 4, z. 1, Warszawa 1962, rozdz. 27, s. 40-41, 64-65, 82.
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eius92. Do tej grupy można też zaliczyć biryczów, urzędników sądowo-administracyj- 
nych, pełniących też funkcje heroldów93*

W stosunkach zachodnich odpowiednikiem wieloznacznego stówa ruskiego: „drużi- 
na” było określenie comitatus. Mogło ono oznaczać siły zbrojne, armię, z którą w danej 
chwili występował władca. Tak należy interprtować wydarzenie z 1126 r., gdy Sobie
sław I pod grodem Chlumoc pokonał suo comitatu wojsko Lotara III. Nie mogła to być 
sama „drużyna” księcia Czech, tj. przyboczna, gdyż po pierwsze Czesi walczyli z maje
statem króla Niemiec, a nie z jakąś grupą zbrojnych, oraz po drugie, w bitwie zginęło 
aż quingentos primatos, nie licząc tarczowników (jak podaje źródło94). W 1130 r. ten 
sam książę cum multo comitatu przybył do grodu Kłodzko, który lepiej obwarował, 
a następnie ruszył na wyprawę na Morawy95. I w tym przypadku comitatus oznacza 
wojsko, które książę zgromadził na wyprawę. Omawiany termin może mieć szersze 
znaczenie. Oto przykłady: król Henryk wyruszył cum omni comitatu suo do walki 
z księciem Alemanów Burchardem96, a chąc poskromić pychę Tankmara, cum multo 
comitatu ruszył na Eresburg97. Widać więc, że słowo to, w pierwszym przypadku, odnosi 
się do możnych, stojących na czele kontyngentów zbrojnych. W drugim natomiast 
oznacza wojsko. Drużyny przybocznej nie stanowiło też otoczenie Sobiesława, które 
przebywało z nim w Saksonii, chociaż kronikarz określa je jako comitatus. Na wieść 
bowiem o chorobie brata Sobiesław zasięgnął consilio amicorum i wrócił cum omni suo 
comitatu98, czyli na wygnaniu znajdowali się jego przyboczni —  pueri oraz inne osoby 
z nim związane, zapewne stronnicy99. Podobnie było w przypadku wydarzeń w 913 r. 
dotyczących księcia saskiego Henryka (król Niemiec 919-936) i arcybiskupa mogunckie- 
go Hattona (891-913). O swoich, jak sądzę, stronnikach mówi Henryk: comitatus nostri 
multitudine10°. Z nimi zapewne zawrócił z wyprawy przeciwko barbarzyńcom (cum suo 
comitatu) i zebrawszy oddział (collecta manu) spustoszył i zajął posiadłości arcybiskupa 
w Saksonii i w Turyngii101. Na podstawie powyższych przykładów można ogólnie powiedzieć, 
że termin comitatus odnosił się zarówno do wojska, czy grupy społecznej, jak również 
do szerokiej grupy towarzyszy. Takimi towarzyszami (comitibus) będą ludzie, z którymi

92 Krystian, rozdz. 7, s. 213.
93 Por. PVL, 992 r., s. 84.
94 Kanonik Wyszehradzki, Kronika, wyd. J. Emler, FRB, t. 2, Praha 1874, s. 203.
95 Ibidem, s. 207.
96 Widukind, ks. 1, rozdz. 27, s. 58.
97 Ibidem, ks. 2, rozdz. 11, s. 96.
98 Kosmas, ks. 3, rozdz. 58, s. 233.
99 Być może przybocznym króla Liutpranda był ten z towarzyszy (comitibus), który zranił przypad
kiem na polowaniu krewnego władcy (Paweł Diakon, ks. 6, rozdz. 58, s. 186). Za specyficzną 
odmianę drużyny można uważać doborowy oddział 50 wojowników (egreio L militum comitatu) , który 
stracili Lucicy podczas przeprawy przez rzekę (Thietmar, ks. 7, rozdz. 65, s. 561).
100 Widukind, ks. 1, rozdz. 22, s. 52.
101 Widukind, ks. 1, rozdz. 22, s. 54. Jest to druga, a zarazem krótsza wersja omawianych wydarzeń.
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biskup Otton po wypędzeniu go przez barbarzyńców opuścił miasto Wolin i przez 
tydzień przebywał na drugim brzegu rzeki Dziwny102. Grupę towarzyszy biskupa pra
skiego Daniela tworzyli duchowni, którzy razem z nim posiłkowali swego władcę 
w 1158 r. w wyprawie do Rzymu. Biskup występuje cum militia sua oraz z kilku wymie
nionymi z imienia aliis capellanis comitatus in eandem expeditionem verat103. Już Krystian 
podał informację świadczącą, że słowo comites pochodzi od czasownika: „towarzyszyć”. 
Otóż podczas wizyty na dworze Świętopełka morawskiego ok. 882-884 r. Metody 
ochrzcił księcia czeskiego Borzywoja razem z jego 30 towarzyszami (cum suis triginta). 
Borzywoj został zachęcony przez biskupa tak, że — jak podaje źródło — zapragnął 
otrzymać chrzest razem z tymi, którzy mu towarzyszyli (commitabantur)10̂ ,

Drużyny właściwej może natomiast dotyczyć fragment opisujący wydarzenia z obro
ny Czernihowa w 1094 r. Oleg z Połowcami obiegł w tym grodzie Włodzimierza. Osta
tecznie zawarto pokój czy rozejm, na mocy którego Włodzimierz wyszedł z miasta: 
„jechachom skvozje połky połov’ćskije ne v’ 100 drużinie, i s djetmi i s źenami”105. 
Owych 100 „drużynników” to najbliższe otoczenie księcia, natomiast załoga broniąca 
Czernihowa pozostała zapewne na mocy umowy w grodzie, wchodząc w skład tzw. 
drużyny młodszej Olega. Domownicy Włodzimierza rekrutowali się z różnych grup 
„towarzyszy” i familii. Według Snorre Sturlasona, autora Heimskringlif król norweski 
Olaf Święty (1015-1030) miał drużynę składającą się z 60 właściwych drużynników 
(hirdmadr)f 30 gości (gestir) i z 30 domowników (huskarlar). Olaf Kyrre (1066-1093) 
miał podobno podwoić stan osobowy pierwszej i drugiej kategorii oraz włączyć do 
drużyny „młodzieńców noszących świece” (kertisveinar)106. Jak widać, nie były to 
drużyny duże liczebnie. Za drużynę przyboczną uważa się też wojowników określanych 
jako pretorianie. Otóż gdy książę Dalmacji Borna znalazł się w ciężkim położeniu 
podczas bitwy z Ludewitem panońskim nad rzeką Kulpią, auxilio tamen praetorianorum 
suorum protectus evasit107. Ponieważ pretorianie występują w tym źródle raz jeszcze jako

102 S. Ottonis episcopi Bobenbergensis Vita Prieflingensis, wyd. J. Wikarjak, K. Liman, MPH NS, t. 7, 
z. 1, Warszawa 1966, ks. 2, rozdz. 7, s. 37.
103 Letopis Vincentia, kanovnika kostela Prażskeho, wyd. J. Emler, FRB, t. 2, s. 429.
104 Krystian, rozdz. 2, s. 203.
105 PVL, 1096 r., s. 160; por. PVL, 1116 r., s. 201, jak po pogodzeniu się z Włodzimierzem, Gleb 
wyszedł z Mińska z dziećmi i z drużyną.
106 H. Łowmiański, Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich, Warszawa 1957, 
s. 27-28, przyp. 92. Ta ściślejsza drużyna występuje w prawie drużynniczym Hirdskrä, powstałym za 
panowania króla Hakona Hakonarsona (1217-1263) i jego syna Magnusona Hakonarsona 
(1263-1281); przekład R. Meissner, Das norwegische Gefolgschaftsrecht, (Germanenrechte, Bd. 5), 
Weimar 1938. To prawo zna drużynników będących tylko domownikami, por. R. Meissner, wstęp, 
s. XLI. Omówieniem Hirdskrä zajął się W. Sawicki, Drużyna panującego w niektórych państwach 
średniowiecznych (X-XII wiek), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, 16, 
1969, s. 123-177 (odsyłacz odnosi się do s. 135).
107 Annales regni Francorum, w: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, cz. 1, wyd. R. Rau, 
(Ausgewählte Quellen, wyd. R. Buchner, t. 5, Berlin 1955), a. 819, s. 120.
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doborowe oddziały, które wyniosły na tron Michała, po zamordowaniu cesarza 
Leona V 108, H. Łowmiański uważa, iż kronikarz użył słowa pretorianie na określenie 
drużyny Borna109. Jednak w związku z tym, co powiedziano wyżej o drużynie przybocz
nej, pretorianie wcale nie musieli tworzyć drużyny właściwej. Być może kronikarz 
chciał zaznaczyć wierność i oddanie plemienia dla Borny po opuszczeniu go przez 
Gaczan, a może pragnął przeciwstawić Chorwację dalmatyńską Brony —  Ludewitowi 
władającemu w Chorwacji posawskiej110.

Na podstawie omówionych przykładów można przedstawić rozwój tzw. drużyny 
przybocznej. U schyłku epoki plemiennej, gdy jednym z podstawowych czynników 
sprzyjających tworzeniu państwa były wyprawy po daninę, organizowane przez władcę 
terytorialnego na plemiona zależne, podstawową grupą zbrojnych był krąg osób, który 
ograniczał się do familii organizatora tychże akcji. Familię tworzyła zapewne szeroko 
rozumiana rodzina władcy, jak i jego czeladź. W skład czeladzi wchodzili ubodzy krewni 
oraz ludzie napływowi, zarówno dobrowolni przybysze, jak też jeńcy i brańcy. Byli oni 
przyjmowani do rodu. Obok tej grupy formowało się zazwyczaj grono towarzyszy 
(druhów), będących jednocześnie przyjaciółmi przywódcy. Wyodrębnili się oni naj
prawdopodobniej z kręgów familii, szczególnie w większych terytorialnie i prężniej
szych organizacjach plemiennych.

W początkach państwowości istniały już wyraźnie dwie grupy w najbliższym oto
czeniu władcy: familia i druhowie. Pierwszą stanowili ci sami ludzie, co w okresie 
wcześniejszym, natomiast druhowie umocnili swoją pozycję w wyniku wstępowania 
w związki polegające na wchodzeniu w stan tzw. sztucznego pokrewieństwa pomiędzy 
dorosłymi wojownikami oraz przez tworzenie pułków wieku dla młodych członków 
rodu (dla następców władcy). Pobratymców wypada określać mianem „druhowie” lub 
„przyjaciele”, a członków grup inicjacyjnych jako iuvenes.

W następnym etapie rozwoju drużyny przybocznej nastąpiło połączenie powyższych 
grup w jedną, którą ze względu na przewagę pierwiastka inicjacyjnego nad pobratym- 
stwem, nazywać będziemy konsekwentnie i zgodnie ze źródłami: iuvenes. Jednocześnie 
zachodził proces wychodzenia z tej grupy grona osób, które nazwiemy „wasalami”. 
Należeli do nich stronnicy księcia rywalizującego z innymi rodami w plemieniu, jego 
urzędnicy (w tym urzędnicy —  krewni) oraz zapewne inne czynniki społeczne. Do 
pozycji iuvenes, czyli druhów, bądź przyjaciół, zbliżała się zapewne grupa „klientów”, 
których w pewnych przypadkach należy łączyć z wasalami.

Rozszerzanie się składu osobowego drużyny oraz jej składu społecznego wynikało 
z procesów rozwojowych, jakie przechodziło wczesne państwo. Przede wszystkim środki 
gromadzone w wyniku działalności gospodarczej, handlowej i często lupieskiej, przy

108 Annales regni Francorum, a. 821, s. 126.
109 H. Łowmiański, Początki Polski, t. 4, s. 191.
110 Por. H. Łowmiański, Początki Polski, t. 4, s. 268-271.
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czyniały się do powstania grupy osób korzystających z tych dóbr w sposób szczególny. 
Przeznaczano je na podniesienie własnego prestiżu przez urządzanie uczt i obdarowy
wanie ich uczestników. Mężczyźni z najbliższych kręgów przywódcy wstępowali z nim 
bądź z jego synem w związki sztucznego pokrewieństwa, umacnianego wspólnymi dzia
łaniami militarnymi. W źródłach szereg określeń dotyczy „towarzyszy” władcy, jednak 
są to raczej druhowie w sensie „towarzyszy broni” niż przybocznych — gwardzistów. 
Rolę tych ostatnich spełniali głównie stronnicy ze swoimi ludźmi. Grupa stronników 
mogła się zawiązywać w wyniku stosowania obrzędu inicjacyjnego, a później rytuału 
pasowania na rycerza. Z biegiem czasu ludzie ci zajmowali wyższe stanowiska w pań
stwie. Należeli oni zarówno do grupy iuvenes, jak i wasali — klientów. Należy podkre
ślić, że do drużyny przybocznej, na każdym etapie jej rozwoju, zaliczani byli słudzy, 
których pozycja spadała, odkąd nastąpił rozłam w grupie familii. Niektórzy z nich 
osiągali wyższą pozycję na dworze, na ogół jednak pozostawali otrokami.
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Jan Tyszkiewicz

BRUNON Z QUERFURTU I JEGO MISJE

Z wczesnośredniowiecznych misjonarzy szerzących chrześcijaństwo w Europie 
Środkowowschodniej zasłynęło przede wszystkim pięciu: Konstantyn i Metody, 

Wojciech Sławnikowic, Brunon z Querfurtu i Otton z Bambergu. Ich zasługi i wyniki 
prac misyjnych nie są jednak porównywalne z wielu względów. Co prawda wszyscy oni 
ewangelizowali głównie na terenach Słowiańszczyzny Zachodniej, ale jednocześnie 
wykazywali inicjatywę do wkraczania z nauczaniem także na sąsiednie tereny etniczne. 
Takim drugim obszarem misyjnym były dla większości z nich Węgry, do których wysyłał 
swoich uczniów już arcybiskup Metody (ok. 882-884) \  następnie w 995 r. udał się tam 
biskup Wojciech Sławnikowic oraz w 1004 i 1007 r. biskup Brunon z Querfurtu. Szybki 
rozwój państwa węgierskiego po 955 r., zwłaszcza przyjęcie znacznej grupy rycerstwa 
i osadników z Niemiec po oficjalnym chrzcie władcy w 972 r. włączył kapłanów i mis
jonarzy w proces wszechstronnych transformacji społecznych i ustrojowych1 2. Trzecim 
polem uprawy dzieła misyjnego długo pozostawali poganie nadbałtyccy, na zachodzie 
Obodrzyce i Lutycy-Wieleci, na wschodzie plemiona Bałtów i Finów. Poważne przygo
towania pchnięcia misji w tym kierunku zostały podjęte wkrótce po synodzie 
gnieźnieńskim w 1000 r. i pierwszym chrzcie mieszkańców Pomorza. Na odcinku za
chodnim dopiero misja biskupa Ottona z Babmergu, na Pomorzu szczecińsko-koło- 
brzeskim i wołogojskim w 1124-1126 r., stanowiła ostateczne zamknięcie 
długotrwałego, pełnego napięć i tragedii, procesu chrystianizacji północnego zespołu 
plemion połabskich3.

1 Żywot Metodego, rozdz. 16, w: T. Lehr-Splawiński, Konstantyn i Metody, Warszawa 1967, s. 179; 
K. Polek, Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi, Kraków 1994, s. 53.
2 Gy. Byörffy, Structures ecclesiastiques de la Hongrie medievale, „Revue d’histoire ecclesiastique” 
1974, t. 61, s. 159-167; E. Dąbrowska, Węgrzy, w: J. Szymański, E. Dąbrowska, Awarzy. Węgrzy, 
Wrocław 1979, s. 208-233.
3 Monachi Prieflingensis Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, Monumenta Germaniae Historica, Scńp-
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Działania wszystkich pięciu wybinych misjonarzy łączyła dążność do prowadzenia 
chrystianizacji bez użycia przemocy. Cesarze bizantyńscy wysyłali Konstantyna i Meto
dego do Bagdadu i na Krym do Chazarów w misjach politycznych, podczas których 
ważną rolę odgrywały dysputy teologiczne z wyznawcami islamu i mozaizmu. W czasie 
krymskiej wyprawy Braci Soluńskich doszło zresztą do pierwszego kontaktu z jakąś 
grupą plemienną Madziarów, w stepach nadczarnomorskich4. Stąd być może ok. 882 r. 
Metody łatwiej podjął decyzję o wysłaniu do nich misji zwiadowczej, gdy tylko zajęli 
Nizinę Panońską. W rzeczywistości każdy z wymienionych misjonarzy stawał przed 
odmiennymi wyzwaniami i działał w zupełnie różnych warunkach. Konstantyn i Meto
dy oraz Otton z Bambergu nauczali wezwani i popierani przez rządzącego władcę. 
Wojciech był biskupem diecezjalnym, a dopiero w wyjątkowych okolicznościach otrzy
mał licencję papieską na misję u pogan5. Jedynie Brunon z Querfurtu od początku 
przeznaczony został do samodzielnej misji, w zasadzie terytorialnie określonej (Wiele- 
ci), później z prawem wyboru kraju działania. Postać Brunona z Querfurtu uznać 
można za wyjątkową i jednocześnie charakterystyczną dla ówczesnego kręgu benedyk
tynów italskich. W działaniu misyjnym połączył on cele, metody, sposoby, a nawet 
tereny, na których od końca IX w. prowadzono chrystianizację6.

Przełom pierwszego i drugiego tysiąclecia był dla ziem Europy Środkowowschodniej 
szczególnie burzliwy. Krzepły i rywalizowały tutaj nowe państwa, budowano w nich 
zręby własnych organizacji kościelnych. Wraz z chrystianizacją społeczeństw odchodził 
bezpowrotnie dotychczasowy ustrój rodowo-plemienny i następowało przyspieszone 
przekształcanie się tradycji kulturowo-etnicznej w nowe formy synkretyczne, wzboga
cone wieloma zdobyczami zachodnio- i południowoeuropejskimi. Jako świadek 
i uczestnik owych wydarzeń Brunon z Querfurtu nieustannie, od przeszło stulecia, jest 
przedmiotem badań historycznych. Teksty jego pióra, szczęśliwie zachowane do współ
czesności, chociaż należą do hagiografii, wcześnie włączone zostały do studiów nad 
kluczowymi problemami epoki. W większości wypadków dość jednostronnie i inten
sywnie zabytki te eksploatowano do śledzenia dziejów politycznych7. Poniżej ograniczy

tores, wyd. R. Корке, [dalej: MGH SS], t. 12, s. 883-903.
4 Żywot Konstantyna, rozdz. 8, w: T. Lehr-Splawiński, Konstantyn i Metody, s. 47, 146. Zdarzenie 
z ok. 860 r.
5 S. A dalberti episcopi Pragensis et martyris vita altera Brunone Querfurtensi, rozdz. 18, Monumenta 
Poloniae Historica, wyd. J. Karwasińska, [dalej: MPH], seria II, t. 6, f. 2, s. 23-24.
6 F. Dvornik, The Making on Central and Eastem Europe, London 1949 s. 196-203; A. P. Vlasto, 
The Entry ofthe Slavs into Chństendom, Cambridge 1970, s. 86-141, 268-281.
7 A. Kolberg, Der hl Brun von Querfurt zweiter Apostel von Preussen, „Zeitschrift für die Geschichte 
und Altertumskunde Ermland”, 8, 1884-1886, s. 1-108; J. J. Golubinskij, Istońa russkoj cerkvi, 
Moskva 1901, t. 1, cz. 1, s. 216-219. J. Schmidt, Brun von Querfurt als Missionar des römischen 
Ostens, Prag 1909; H. D. Kahl, Compellere intrare. Die Wendenpolitik Bruns v. Querfurt im Lichte 
hochmittelalterlichen Missions- und Völkerrechts, „Zeitschrift für Osterforschung”, 4, 1955, s. 161-193, 
360-401; R. Wenskus, Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt, Mün-
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my się do uwag o datowaniu i charakterze misji Brunona. Nasuwają się one w wyniku 
nowych ustaleń i nowych spostrzeżeń.

Pochodząc z możnej rodziny saskiej, Brunon z Querfurtu rozpoczął naukę w szkole 
katedralnej w Magdeburgu w 986 r., gdy miał 12 lat. Pięć lat wcześniej wyjechał stąd 
do Pragi Wojciech Sławnikowic, kształcący się tu przez dziewięć lat (972-981). Środo
wisko magdeburskie pilnie śledziło losy swego wychowanka, który w 983 r. został 
biskupem Czech i dzielnie borykał się z pogańskimi zwyczajami swoich rodaków. Od 
wielkiego powstania na Połabiu w 983 r. aż do podjęcia cyklu wypraw przeciw zbunto
wanym Słowianom przez Ottona w 1. 992-997 Brunon prawie stale znajdował się 
w stolicy metropolii, szczególnie zajętej misją wśród Słowian. Chrystianizacja stała się 
dla niego celem życia, nie zwykłym czy formalnym zajęciem płynącym z obowiązków 
kapłańskich.

W Magdeburgu poznał Brunon arcybiskupa Gizylera i Thietmara, późniejszego bi
skupa merseburskiego, sam w 995 r. otrzymał godność kanonika magdeburskiego. Ma
jąc 23 lata został jednym z sekretarzy cesarskich młodego Ottona III, z którym w 997 r. 
udał się do Rzymu. W lutym 998 r. wstąpił Brunon do klasztoru benedyktyńskiego 
św. Bonifacego i Aleksego na Awentynie. Szedł w ślady św. Wojciecha, który wyprze
dził go tutaj o 5 lat, później zaś wrócił do Czech, prowadził misje i poniósł męczeńską 
śmierć nad Bałtykiem. W następnym roku 999 biskup Wojciech Sławnikowic został 
kanonizowany, a Bruno otrzymał święcenia i przyjął imię zakonne Bonifacego. Tak 
przygotowany oddał się do dyspozycji opata Romualda, planującego organizować 
ewangelizację wśród Słowian pogańskich8. Pomimo zachęt ze strony członków dworu 
cesarskiego nie wstąpił na drogę kariery w hierarchii duchownej, stojącej przed nim 
otworem.

Jako zakonnik przyłączył się w listopadzie 1001 r. do grona benedyktynów przygoto
wujących się do akcji misyjnej u Wieletów. Na polecenie zwierzchników, Romualda 
i Benedykta, rozpoczął wraz z innymi uczyć się języka słowiańskiego, widocznie dotych
czasowa znajomość była niedostateczna. Przy nauczaniu trzeba było przecież tłumaczyć 
trudne sprawy przystępnie i jasno. W Żywocie Pięciu Braci Brunon wyraźnie napisał 
o wysiłku mnichów włoskich, opanowujących nadal, podczas pobytu w Polsce 
w 1002-1003 r., trudną mowę słowiańską9. Benedykt bezwzględnie żądał, żeby Bruno

ster-Koln 1956; K. Görich, Otto III. Romanus, Saxonicus et Italicus. Kaiserliche Rompolitik und sächsi- 
sehe Historiographie, Sigmaringen 1993 i in.
8 Podstawowe dane: H. G. Voigt, Brun von Querfurt. Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer, 
Stuttgart 1907; W. Meysztowicz, Szkice o św. Brunie-Bonifacym, Sacrum Poloniae Millenium, 1958, t. 5, 
s. 445-498; J. Szymański, Bruno w: Hagiografia polska. Słownik biobibliograficzny, red. R. Gustaw, 
Poznań 1971,1 .1, s. 219-227.
9 Vita Quinque Fratrum Eremitarum Brunone Querfurtensi, rozdz. 10, MPH seria II, t. 4, f. 3, s. 54; 
Vita Romualdi... Petro Damiani, MPH, t. 1, s. 329. Położenie eremu w dolinie Padu w pobliżu

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



38 Jan Tyszkiewicz

pojechał do papieża i oficjalnie otrzymał licencję misyjną, chociaż cesarz Otton III 
wyraził już wstępną zgodę. Wielka koncepcja renovatio Imperii Romani, którą podjął 
cesarz Otton III wraz z papieżem Grzegorzem V (995-999), opierała się m.in. na 
powołaniu odrębnych Kościołów (meatropolie) oraz królestw w Polsce i na Węgrzech. 
Miały one tworzyć równowagę dla księstw plemiennych w Niemczech i nacisku sąsied
nich władców oraz stabilizować pozycję cesarza, włączonego do bliskiej współpracy ze 
Stolicą Apostolską10. W 1001 r. Otton III zatrzymał przy sobie Brunona, licząc się 
z różnymi rozwiązaniami i wymogami przebudowy struktury Kościoła, a także szerokimi 
potrzebami misyjnymi wobec ówczesnych pogańskich ludów Europy. Po śmierci albo 
usunięciu Gizylera Brunon mógł objąć arcybiskupstwo w Magdeburgu, gdyż były ku 
temu podstawy prawne, mógł też zostać arcypasterzem w innej metropolii, którą 
planowano zapewne powołać w granicach polskiego państwa, np. dla Wieletów i Po
morza lub dla terytoriów całego późniejszego Mazowsza i dorzecza Bugu.

Benedyktyńscy eremici Benedykt i Jan, wysłani do Polski, od Bolesława Chrobrego 
otrzymali siedzibę w Międzyrzeczu, nad Obrą w pobliżu dolnej Warty. Czekali tutaj na 
przyjazd Brunona, aby podjąć misję Wielecką. Aby przyspieszyć akcję misyjną Benedykt 
udał się w 1002 r. do Pragi czeskiej, gdzie przebywał Bolesław Chrobry dla uzyskania 
odeń pozwolenia wyjazdu do Italii czy Niemiec. Chodziło o szybkie odnalezienie i przy
wiezienie Brunona do Polski. Przyczyny odmowy Chrobrego nie są jasne. Sam Bruno 
w Żywocie Pięciu Braci twierdzi, że Bolesław nie chciał tracić Benedykta. Piotr Damiani 
w pisanym kilkadziesiąt lat później Żywocie św. Romualda przekazał tradycję ustną, 
jakoby władca polski godził się na prośbę Benedykta pod warunkiem podjęcia się 
zabiegów o koronę dla Polski, czego ten odmówił11. Jest prawdopodobne, że Benedykt 
istotnie nie chciał zajmować się sprawami świeckimi, zasłaniając się zasadą —  in sacro 
ordine... tractare secularia negotia minime licet — tym bardziej gdy zorientował się, że 
pomiędzy władcą polskim a nowym królem Henrykiem II istnieje silny antagonizm. 
Sprawy wielkiej wagi, wymagające zgody papieża i Henryka II, nie mogły stać się 
przedmiotem intryg i pogłębiania rozdźwięku. W tej sytuacji 10 XI 1003 r. doszło do 
napadu i zabójstwa zakonników w Międzyrzeczu12. Brunon z Querfurtu przybył z Italii 
do Ratyzbony w końcu zimy 1002-1003 r. i miał możność w początkach 1003 r., w cha
rakterze posła od króla Henryka II do Chrobrego, odwiedzić Benedykta, ale tego nie

S. Adalberto: T. Dunin-Wąsowicz, Wzór świętego w Polsce wczesnośredniowiecznej, w: Człowiek 
w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski, Warszawa 1997, s. 100.
10 A. Gieysztor, Sylwester II i Kościoły w Роксе i na Węgrzecht w: Święty Wojciech w tradycji i kulturze 
europejskiej у red. K. Śmigiel, Gniezno 1992, s. 47-56.
11 Vita Romualdi...y loc. cit.; S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielkiy Warszawa 1925, s. 214-217; 
O regule i zasadach życia benedyktynów: P. Sczaniecki, Święty Benedykty Poznań 1983.
12 K. Jasiński, Pięciu Braci Męczenników. Kwestie chronologiczne, w: Kultura średniowieczna i staropoh 
skaf red. D. Gawin i in, Warszawa 1991, s. 355-364. Napad odbył się nocą, z 10 na 11 listopada 
1003 r.
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Brunon z Querfurtu i jego misje 39

chciał. Misja Wielecka mająca rozwijać się z Polski przestała być aktualna. Od Świąt 
Wielkanocnych w 1003 r. król Henryk II wszedł w sojusz z Wieletami, skierowany 
przeciw Chrobremu. W tej sytuacji Henryk świadomie zwlekał z powierzeniem jakie
gokolwiek urzędu biskupiego Brunonowi, nie miał też zamiaru wypuścić go do Polski.

W 1002-1003 r. król węgierski Stefan I pokonał księcia siedmiogrodzkiego Gyulę 
i przyłączył jego terytorium. Było to ułatwione, ponieważ Chrobry walczył wówczas 
z Niemcami w Czechach i na Łużycach. Gyula schronił się zapewne w Polsce, Stefan 
zaś zawarł sojusz antypolski z królem Henrykiem II13. Po tym fakcie i wyparciu stronni
ków polskich z Czech, król Henryk II zgodził się na konsekrację Brunona z Querfurtu. 
Został on wyświęcony na biskupa przez nowego arcybiskupa magdeburskiego Taginona, 
w lutym 1004 roku14.

Jest mało prawdopodobne, żeby Bruno odbył swoją pierwszą misję na Węgry 
w 1003-4 r. bez święceń biskupch15. Wobec całkowitej zmiany polityki przez nowego 
króla i „za jego namową” Brunon udał się w 1004 r. do Czarnych Węgrów (Ungri Nigri) 
siedmiogrodzkich, w dorzecze górnej Maroszy. W tekście Zywotu Pięciu Braci zdał 
relacje ze swego postępowania: nie pojechał do eremu międzyrzeckiego, przygotowują
cego się do misji pomorskiej i pruskiej, lecz po zabójstwie zakonników (dowiedział się 
pewnie o tym wydarzeniu w grudniu 1003 r.), zmienił zupełnie kierunek i kraj zamie
rzonej ewangelizacji (equem... deflecti itingere) jadąc na Węgry16. Z faktu, że popłynął 
tam statkiem z biegiem Dunaju, wynika prawdopodobieństwo, że udał się tam stosun
kowo szybko po otrzymaniu sakry biskupiej, wiosną 1004 roku. Duży kłopot sprawia 
fakt braku w źródłach, nawet tekstach samego Brunona, wyraźnego rozróżnienia po
między pierwszym a drugim pobytem na Węgrzech. Wspomnienia i sprawy zlewają się 
w jeden obraz. Natomiast mamy pewność, że spotkanie z biskupem Brunonem, bratem 
króla Henryka II na Węgrzech, nastąpiło nie w 1004, ale w 1007 r., najwcześniej po 
И  VIII 1006 r., kiedy ten został biskupem augsburskim17.

13 Annales Hildesheimenses, ad anno 1003, MGH SS, t. 3, s. 92; Anonymi P. Magistń Gesta Hungaro- 
rum, w: Scriptores Rerum Hungaricarum, Budapest 1937, t. 1, s. 69. Por.: G. Labuda, Ze stosunków 
polsko-węgierskich w 2 połowie X wieku, w: Europa-Slowiańszczyzna-Polska. Studia ku uczczeniu prof 
K. Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 82-88.
14 Thietmar, Chronicon, ks. 6, rozdz. 94, w: Kronika Thietmara, red. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, 
s. 451; W. Meysztowicz, Szkice..., s. 466-467.
15 Wyprawę Brunona na Węgry przed uzyskaniem święceń biskupich przyjmują: H. G. Voigt, 
Brun..., s. 85, 136-150; F. Dvornik, The Making..., s. 197, także S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry..., 
s. 220.
16 Vita Quinque..., rozdz. 10, s. 51-52. |
17 Annales Augustani, ad anno 1007, MGH SS, t. 3, s. 124. Autorzy niemieccy zajmujący się bliżej 
pobytem Brunona na Węgrzech uważają, że „był on długo” na dworze Stefana I i u Czarnych 
Węgrów, sugerując cały okres: 1004-1007 r. Następnie zaś, z powodu trwania wojny polsko-nie
mieckiej, pojechał z Węgier na Ruś: K. Schünemann, Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhun-
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Pierwsza misja węgierska Brunona przypadała więc na wiosnę-lato 1004 r., druga zaś 
na 1007 r., zapewne w podobnym okresie roku. Misję Brunona w Siedmiogrodzie 
ułatwiła z pewnością Sarolta, córka księcia siedmiogrodzkiego, a matka króla Stefana 
I, której św. Wojciech przypisuje w tym zakresie szczególne zasługi18. W literaturze 
panuje zgoda, Żywot św. Wojciecha tzw. Drugi został napisany przez Brunona na Wę
grzech lub w Niemczech w końcu 1004 r. (zapewne IX -X II1004). Nie ma danych, żeby 
ustalić, gdzie przebywał Brunon podczas wojny polsko-niemieckiej, zakończonej poko
jem poznańskim (wrzesień 1005 r.). Dawniej przyjmowano jego podróż do Polski już 
w 1005 r., co kłóci się z deklaracjami lojalności wobec Henryka II w słynnym Liście do 
Henryka II19.

Rok 1006 minął Brunonowi z Querfurtu na pobycie w Polsce i pisaniu Zywotu Pięciu 
Braci. Przybyły biskup misyjny uczestniczył także w życiu Kościoła polskiego, czego 
ślady interpretuje się czasem jako objęcie urzędu pasterza diecezji na wschodnich 
ziemiach polskiego państwa20. W tymże roku lub w początkach 1007 r. wysłał na misję 
do Szwecji nieznanego z imienia biskupa, wraz z zakonnikiem Rodbertem. Ten drugi, 
Sas lub Bawar, znany był królowi Henrykowi II osobiście. Brunon korzystał najprawdo
podobniej z poparcia królowej duńskiej Swiętosławy-Sygrydy (od ok. 996-998 r.), 
rodzonej siostry Bolesława Chrobrego21. O tej krótkiej zwiadowczej misji na Półwysep 
Skandynawski niesłusznie wątpiono w starszej literaturze. Sprawa oczywiście powinna 
stanowić jeszcze przedmiot gruntownego badania, lecz wyraźnego przekazu nie wolno 
ignorować. Jeżeli Brunon imiennie określał uczestników wyprawy szwedzkiej, wskazu
jąc znanych wspólnie duchownych, robił to właśnie dla uwiarygodnienia dokonań, 
które zainspirował. Musiał minąć najmniej rok, aby grupa wysłana z Polski dotarła do 
Szwecji, uzyskała wyniki i wróciła22. Fakt nietrwałości efektów misji Rodberta i prze

derty Berlin 1923, s. 45-46; J. Kirchenberg, Kaiseridee und Mission unter des Sachsenkaisem und der ersten 
Saliern von Otto 1. bis Heinrich 111. , „Historische Studien”, Berlin 1934, nr 259, s. 80-81, 130. 
W działalności misyjnej Brunona widzą zabiegi o poszerzenie terytorium obediencji Kościołowi 
rzymskiemu. Nie wyjaśniają, jak doszło do misji u Pieczyngów, dając do zrozumienia, że wystarczyło 
polecenie króla niemieckiego czy papieża, aby poparł ją Stefan I lub Włodzimierz I.
18 S. Adalberti episcopi Pragensis et martyris vita altera redactio brevior у rozdz. 23, MPH seria II, t. 4, 
f. 2, s. 61.
19 Obecność Brunona z Querfurtu w Polsce przed listopadem 1005 r., przyjmowali: H. G. Voigt, 
Brun...у s. 98, 281; S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry..., s. 222 i inni. Por. W. Meysztowicz, Szkice..., 
s. 477-479; J. Karwasińska, Wstęp, w: Vita Quinque..., s. 15.
20 S. Kętrzyński, O zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego, Warszawa 1947. Chronologia 
tego pobytu określona została tutaj na schyłek 1005-1007 rok.
21 L. Koczy, Misja Brunona wśród Suigjów, „Roczniki Missiologiczne” 1932/1933, IV-V, s. 82-98; 
K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa 1992, s. 94-99; W. Meysztowicz, Szkice..., s. 480.
22 Epistola Brononis ad Hernicum regem, MPH, seria II, t. 4, f. 3, s. 105.
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prowadzenia skutecznej chrystianizacji Szwecji dopiero w latach 1014-1018 nie pod
waża dostatecznie informacji podanych w Liście do Henryka II23.

Najczęściej badacze dostrzegają związek między wyjazdem Brunona z Polski na 
Węgry a wypowiedzeniem wojny Chrobremu przez Henryka II. Wyjazd nastąpił naj
prawdopodobniej w końcu kwietnia 1007 r., po poselstwie Herimana, męża Regelindy 
Chrobrówny24. Istnieje możliwość, że Brunon opuściłby Polskę nieco wcześniej, gdyby 
Bolesław zlecił mu, w związku ze zbliżającym się zagrożeniem, jakąś misję dyplomatycz
ną u króla Stefana I. S. Zakrzewski stwierdza: wybuch wojny spowodował udanie się 
Brunona na Węgry „niewątpliwie w interesie Bolesława”. Przypuszcza dalej: „albo 
zabiegał o neutralność Stefana [w wojnie polsko-niemieckiej —  J. T] lub co prawdo
podobniejsze wybrał się z misją [chrystianizacyjną —  J. T] na terytorium księcia 
Achtuma [Ajtony — J. T ]”, wkrótce zaatakowanego przez Stefana25. Ta druga możli
wość nie wyklucza także pierwszej, obie mogły się uzupełniać. W interesie Chrobrego 
leżało także mediowanie pomiędzy Ajtony’em a Stefanem I. Jak słusznie zwrócono 
uwagę, król Henryk II nie był zadowolony z tej eskapady Querfurtczyka. W rezultacie 
zwaśnione strony na Węgrzech odniosły się z rezerwą do zabiegów Brunona, skoro 
został tam unieruchomiony.

Z Listu wiadomo, że Brunon wraz ze swymi towarzyszami misyjnymi opuścił Węgry 
na przełomie lat 1007-1008: Certe dies et menses iam complenit integer annus, quod, ubi 
diu frustra sedimus, Ungros dimissimus. Ponieważ miało to mieć miejsce na rok przed 
napisaniem do Henryka II, po ewentualnych próbach wykonania zlecenia dyploma
tycznego nastąpiło bezczynne czekanie, z ograniczoną możliwością działania, mające 
charakter internowania w kraju neutralnym. Brunon posiadał żywe usposobienie 
i energię, odpowiadało mu prowadzenie akcji, ruch i podróżowanie. Sam oskarżał się 
o poddawanie się duchowi wędrówki (spiritus vagationis). Drugi pobyt Brunona na 
Węgrzech przypadł na kwiecień 1007-grudzień 1007 r. i mógł sprzyjać poznawaniu 
języka węgierskiego, a nawet Pieczyńskiego. Na Węgrzech mieszkały już wówczas grupy 
Pieczyngów. Gdyby wyrażenie Brunona z Listu traktować mniej dosłownie, jego pobyt 
nad środkowym Dunajem można skrócić do kilku miesięcy 1007 roku26.

Długi daremny pobyt —  diu frustra sedimus — sugeruje utrudnienie wykonywania 
akcji chrystianizacyjnej i możliwości oddalenia z miejsca pobytu. Trzeba wziąć pod 
uwagę również i inne stwierdzenia zamieszczone w Liście, Na jego początku piszący 
dziękuje królowi za pamięć i pomoc przy wydostaniu się z niebezpiecznej sytuacji: „Gdy 
[w 1007 r. —  J. T] bawiłem w kraju Węgrów... Ty królu serdecznie zatroskany byłeś 
o mnie, żebym nie zginął. Z pewnością byłoby to ze mną się stało, gdyby nie przeszka

23 Zob. G. Klapuch, Wpływ Polski na chrystianizację Skandynawii, „Studia Theologica Varsoviensia” 
1966, t. 4, nr 2, s. 139-145.
24 Thietmar, Chronkon, op. cit., ks. 6, rozdz. 33, s. 361-365.
25 S. Zakrzewski, Bolesbw Chrobry,.., s. 223, por. przyp. 12 (s. 400-401).
26 W. Meysztowicz, Szkke..., s. 486-488.
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dzał temu,., łaskawy Bóg... Ty królu znamienity... raczyłeś w imię Pana tak szlachetnie 
zatroszczyć się o mnie, najmniejszego sługę twego, żebym nie zginął”27. W jakiejś części 
Węgier, zapewne w niezależnym księstwie Ajtony’ego, Brunon wraz z towarzyszami 
został więc zatrzymany i groziła mu śmierć.

Wojna Stefana I z księciem Ajtonym skończyła się zlikwidowaniem jego księstwa 
nad dolną Cisą, przymusowym chrztem ludności i zapewne oślepieniem stronników 
pokonanego. Akty przemocy towarzyszące chrystianizacji zostały przez Brunona zdecy
dowanie potępione w dalszej części posłania do króla Henryka: nostri, quod Deus 
indulgeat, cum peccato magno aliquos cecarent. Nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek 
współpracy misyjnej z królem węgierskim Stefanem I, nawet na terenie jego państwa. 
Brunon nie znalazł zrozumienia ani poparcia króla węgierskiego, był zapewne trakto
wany z podejrzliwością jako stronnik Bolesława Chrobrego. Fakty powyższe posiadają 
zasadnicze znaczenie w poznaniu genezy misji u Pieczyngów.

Wbrew poglądom dotychczasowej literatury Brunon uwolniony na Węgrzech jesie- 
nią wrócił szybko do Polski. Właśnie późną jesienią 1007 r. nastąpiło zawieszenie broni 
w walkach polsko-niemieckich, na Łużycach i całej Marchii Miśnieńskiej. Trwało ono 
praktycznie blisko dwa lata, wobec niepokojów wewnętrznych w Niemczech28. Brunon 
przyjechał powtórnie do Polski i tutaj przygotowywał się do misji wśród Pieczyngów. Do 
Kijowa dojechał w końcu stycznia 1008 r. Drugi jego pobyt w państwie Bolesława 
Chrobrego przypadał wobec tego na późną jesień i okres świąt Bożego Narodzenia, 
Nowego Roku i Trzech Króli29. Nie był zapewne długi, skoro Brunon niecierpliwił się 
bardzo dotychczasową bezczynnością i z zapałem organizował wyprawę do „najokrut
niejszych ze wszystkich pogan”. Zapał misyjny graniczący u Brunona z żyłką awantur
niczą, znajdował poparcie w zrozumieniu, jakie okazywał mu Chrobry. Stała protekcja 
dla misji wychodzących z państwa polskiego, znajdującego się od ok. 990 w bliskim 
związku ze Stolicą Apostolską (patrimonium sancti Petri), stanowiła częściową realizację 
dawnych planów renovatio Imperii30.

27 Epistoła Brunonis..., s. 97-98.
28 Thietmar, Chronicon, op. cit., ks. 6, rozdz. 29, 53-55, s. 357, 389-398. F. A. Grabski, Polska 
sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959, s. 118-121.
29 Zwrot integer annus może obejmować wydarzenia z okresu od października 1007 do lutego 1009 r. 
Proponowane przez W. Meysztowicza daty dzienne są, jak się zastrzega, hipotetyczne i mogą ulegać 
korekcie „w granicach paru miesięcy”, Szkice..., s. 488. Literatura radziecka jeszcze w 1988 r. przyj
mowała ustalenia nauki rosyjskiej z 2 pol. XIX w., datując pobyt Brunona na Rusi na „około 
1006-1008 rok”. O. M. Rapov, Russkaja cerkov v IX-1 treti XII v., w: Prinjatie christjanstva, Moskva 
1988, s. 385. Brunona na Rusi i u Pieczyngów traktuje jako wysłannika Bolesława Chrobrego 
(s. 386).
30 W. Dzięcioł, Imperium i państwa narodowe około 1000 roku, Londyn 1962; zwłaszcza s. 173-222; 
A. Gieysztor, Sylwester II i kościoły w Роксе i na Węgrzech, op. cit.
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W nauce węgierskiej wiadomo o dwukrotnym pobycie Brunona z Querfurtu na Wę
grzech: ok. 1003-1004 oraz ok. 1007-1008 r.; za drugim razem u Czarnych Węgrów. 
Natomiast nie jest obecny problem wysłania z Węgier misji Brunona do Pieczyngów. 
Nie znaleziono żadnych przesłanek dla twierdzenia, jakoby mogła istnieć współpraca 
Brunona z Querfurtu ze Stefanem I w dziele ewangelizacji pogan poza granicami pań
stwa węgierskiego. Przekonanie badaczy niemieckich i polskich o wyprawie misyjnej 
Brunona z Querfurtu, podejmowanej na stepy dolnego Podnieprza, jakoby z Ostrzyho- 
mia czy zupełnie samodzielnie z Węgier, opiera się wyłącznie na dosłownym rozumie
niu tekstu Listu do Henryka II31. W stosownym fragmencie brak zapisanej wiadomości, 
aby przed udaniem się na Ruś i do Pieczyngów autor Listu wrócił do Polski. Tymczasem 
niejednokrotnie zwracano uwagę, co podkreśliła zwłaszcza J. Karwasińska, na niesyste- 
matyczność przedstawiania zaszłych faktów przez Brunona. „Niedbanie o czas i miej
sce, niedokończenia narracji i nawroty do niej, które wnet idą znów na bezdroża” oto 
realna diagnoza pisarstwa Querfurtczyka w ujęciu najlepszej znawczyni jego twórczości.

Powstała w tym miejscu luka w sprawozdaniu Brunona z Querfurtu wynika z oczy
wistego faktu, że w 1. 1005-1008 jedynie Bolesław Chrobry wytrwale dostarczał pomo
cy do realizowania planów misyjnych zarysowanych niegdyś ok. 995 r. Z Polski miały iść 
(do Wieletów) i szły wszystkie misje prowadzone przez Brunona. Tylko pierwsza z wy
praw — na Węgry w 1004 r. —  została zrealizowana „w drodze” do Gniezna, w oczeki
waniu zakończenia wojny polsko-niemieckiej. Autor Listu nie chciał zresztą podkreślać 
wobec króla niemieckiego i całego dworu, iż znowu znajduje się u Bolesława Chrobre
go, treści i oceny polityczne były i tak trudne do przełknięcia dla adresata. Bolesław 
Chrobry praktycznie umożliwiał jego grupie misyjnej wszystkie przedsięwzięcia i ko
nieczne zaopatrzenie materialne. W Żywocie św, Wojciecha Bolesław zyskał określenie: 
„księcia Polan, matki sług bożych”, w Liście: „wiernego sługi Stolicy Apostolskiej, 
cieszącego się opieką świętych”32.

Gdyby trzymać się dotychczasowej interpretacji, Brunon z Querfurtu powinien prze
bywać na Węgrzech do grudnia 1007 r., a następnie uzyskać z niewiadomego źródła

31 P. von Vaczy, Die erste Epoche des Ungarischen Königstumsy Pecs 1935, s. 92-98; B. Hóman, 
Geschichte des ungarischen Mittelalter, Bd. I, Berlin 1940, s. 180-204; G. Bónis, Istvan kiraly, Budapest 
1956, s. 28, 127. Milczy: M. Uhlirz, Die Krone des heiligen Stephan des ersten Königs von Ungarn, Graz 
1951. O „szerzeniu Kościoła rzymskiego”: К. Uhlirz, Handbuch der Geschichte Österreichs und seiner 
Nachbarländer Böhmen und Ungarn, Bd. I, Graz-Leipzig 1927, s. 146-148; M. Uhlirz, Jahrbücher 
des Deuschen Reiches unter Otto II. und Otto III., Bd. II, Berlin 1954, s. 388-389, 421-422. E. Winter 
jednostronnie interpretuje wszystkie misje Brunona jako działania Kościoła niemieckiego i rozsze
rzanie wpływów niemieckich: E. Winter, Byzanz und Rom im Kampf um Ukraine: 955-1939, Leipzig 
1942, s. 11-12; tenże, Russland und das Pfapsttumy Berlin 1960, t. 2, s. 21-27.
32 Thietmar, Chroniconf op. cit., ks. 6, rozdz. 95, s. 453; S. Adalberti episcopi Pragensis et martyris vita 
altera redactio brevior, op. cit., rozdz. 22, s. 60; J. Karwasińska, Świadek czasów Chrobrego Brunon 
Z Querfurtu, w: Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, red. ]. Do wiat, Warszawa 1972,
s. 100-104.
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znaczne fundusze dla ekipy misyjnej na podróż i 2-3-miesięczne utrzymanie w czasie 
ewangelizacji. Oczywiście protektor mógł poprzestać na zapewnieniu misjonarzom 
środków do odbycia podróży oraz wyposażenia w kosztowne szaty i sprzęt liturgiczny 
dla kilku kapłanów. Koszty utrzymania w pogańskim kraju w dużym stopniu kładły się 
ciężarem na ludność podlegającą ewangelizacji. To zaś wymagało zgody władcy i insty
tucji politycznych pogan. Misja musiała mieć polecenie i poparcie polityczne jednego 
z władców chrześcijańskich. Bezpośredni sąsiad Pieczyngów —  książę kijowski Włodzi
mierz I —  został wykonawcą planu misyjnego, który powstał gdzie indziej i wcześniej. 
Gościł w Kijowie Brunona, ale długo wzbraniał się podjąć realizacji zamierzeń przyby
łego biskupa misyjnego. Analiza tekstów pisanych przez Brunona dowodzi jasno, 
że król Stefan I w niczym nie pomógł mu i dlatego ten nie mógł napisać o władcy 
Węgier ani jednego dobrego słowa. Gdyby patronem wyprawy w stepy był Stefan I, 
znaleźli —  byśmy słowa wdzięczności, podobnie jak to spotkać można w Liście wobec 
Henryka II, Włodzimierza I, a z emfazą także Bolesława Chrobrego33. W gruncie rze
czy z pochwał wobec Henryka II wynika milcząca nagana dla Stefana I.

S. Zakrzewski nie napisał o powrocie Brunona z Querfurtu do Polski jesienią 1007 r. 
ale uważał za sprawę zupełnie oczywistą, że ten „Działając i nadal w porozumieniu 
z Bolesławem [Chrobrym —  J. T ], po niedługim pobycie na Węgrzech wybrał się 
w końcu r. 1007 na dwór Włodzimierza Wielkiego w Kijowie”. Daremnie L. Koczy 
próbował podważyć to mniemanie, jakoby Chrobry nie miał na to czasu, ani w tym 
interesu34. Było odwrotnie: wojna na zachodniej granicy wtedy zamarła, a zlikwidowa
nie przez Stefana I ostatniego niezależnego księstwa plemiennego Ajtony’ego nad Cisą 
skłaniało do szukania nowych sprzymierzeńców na południu, tak przeciw Węgrom, jak 
i Rusi. Niektórzy badacze rosyjscy i niemieccy widzą w misji pieczyńskiej zamiar domi
nacji papiestwa. Misja do Pieczyngów wyruszyła więc z Polski do Kijowa, zapewne przez 
Przemyśl. W środku stycznia nie sposób było skorzystać z wygodnej drogi wodnej, co 
sugerują niektórzy badacze. W Kijowie Brunon znalazł się pod koniec stycznia 1008 r.35 
W stolicy Rusi nie było mowy o prowadzeniu ewangelizacji ani takiego zamiaru. Za
mieszanie informacyjne — pisząc o misji Brunona na Rusi —  wprowadzili kopiści 
Żywotu św. Romualda —  informatorzy Piotra Damianiego36. Bytność Brunona z Quer-

33 Na problem kosztów wypraw misyjnych, które z reguły brali na siebie władcy, zwrócił uwagę: 
L. Koczy, Misje polskie w Prusach i na Pomorzu za czasów Bolesławów, w: „Roczniki Missio logiczne” 
1934, t. 6, s. 107-109; Por. J. Karwasińska, Świadek czasów..., loc. cit.
34 S. Zakrzewski, Bolesbw Chrobry..., s. 223; L. Koczy, Misje polskie... s. 107. O. M. Rapov —  za 
S. Zakrzewskim i V. D. Koroljukiem —  uważa Brunona za wysłannika Bolesława Chrobrego, przy
jeżdżającego do Kijowa z Polski. Roli Włodzimierza I w przeprowadzeniu misji pieczyńskiej nie 
wyjaśnił, pominął sprawę zawarcia pokoju rusko-pieczyńskiego: Russkaja cerkov, s. 385-387. Por. 
przypis 17.
35 Dla przebiegu misji w stepach przymujemy chronologię W. Meysztowicza: Szkice..., s. 488-493.
36 J. Mabillon, De s. Brunonis archiepiscopo Russorum et martyro, w: „Acta Sanctorum”, Paris 1701,
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furtu w Kijowie włączona została do niejasnych wiadomości o kontaktach Włodzimier 
rza I ze Stolicą Apostolską, o których wzmianki znajdujemy w ruskich latopisach37.

Cały miesiąc bawił Brunon na dworze Włodzimierza I, wahającego się czy puścić 
misjonarzy do Pieczyngów na, jak przypuszczał pewną śmierć. Po tej zwłoce biskup 
Brunon wraz z towarzyszami został odprowadzony do umocnień granicznych na stepie, 
zapewne koło Perejasławia38. Wyprawa misyjna wkroczyła pieszo na step ok. 23 lutego 
1007 r. Pieczyngowie zgodzili się na prowadzenie misji, która trwała pięć miesięcy 
(quinque menses stetimus). Ochrzczono 30 osób i wyświęcono biskupa dla nowej wspól- 
noty wiernych, zapewne właśnie w Perejasławiu. Został nim jeden z kapłanów wziętych 
najpewniej na misję z Węgier, znający niewątpliwie język pieczyński. Znajomość języka 
słowiańskiego i Pieczyńskiego przez członków grupy misyjnej przyniosła w rezultacie 
nawrócenia. Pod koniec pobytu u Pieczyngów Brunon spowodował zawarcie pokoju 
pomiędzy Włodzimierzem I a koczownikami. Mogło się to dokonać z inspiracji i przy 
udziale Bolesława Chrobrego39.

Brunon z Querfurtu wrócił znowu do Polski we wrześniu lub październiku 1008 r. 
Wśród uczonych panuje zgoda, że słynny List do króla Henryka 11 napisał zimą 
1008-1009 r.,40 najprawdopodobniej w styczniu 1009 r., po cyklu świątecznym. Uro
czystości kościelne kolejno obchodzonych świąt grupowały elitę duchowną i świecką 
całego państwa, dając okazję intensywnych rozmów i ustalania planów działania. Re
gulowano sprawy dziesięciny, decydowano o wypłatach ze skarbca władcy, omawiano 
sprawy polityki i wysyłania poselstw.

List zdaje sprawozdanie z dotychczasowych misji królowi niemieckiemu i próbuje 
przekonać go do zaniechania wojny z Bolesławem Chrobrym. Biskup misyjny 
z Querfurtu stwierdza, że władca polski zmuszony jest ograniczyć swoje poparcie dla 
dalszych wypraw ewangelizacyjnych, ponieważ cały wysiłek, finansowy i dyploma

t. 6, p. 1, s. 79-81. Ślady tego stanowiska: J. Szymański, Bruno, s. 221. Obszerne wywody w rosyjskiej 
literaturze: od I. A. Ogłoblina 1873 i Je. Je. Golubińskiego 1901 do O. M. Rapova 1988. W średnio
wiecznych tekstach zachodnioeuropejskich pomylono „Pruscia” z „Russia”, ponieważ Bruno zginął 
na ich granicach, a wcześniej przebywał na Rusi. Zob.: Ademari Cobannensis Historiarum, ks. 3, 
rozdz. 31, s. 129-130.
37 F. Dvornik, The Making..., op. cit., s. 139-180. Rolę w kontaktach dyplomatycznych Brunona 
podkreśla: H. Paszkiewicz, The Origin of Russia, London 1954, s. 88-89. Tendencyjnie: B. Ja. Ramm, 
Papstvo i Rus v X-XV v., Moskva 1959, s. 47-51.
38 W. Meysztowicz, Szkice.,., s. 490; V. Ljaskoronskij, K voprosu o mestopołożenij v prodelach jużnoj 
Rossii rajona v kotorom propovedyval episkop Brunon v naćale XI v., w: „Zurnał Ministerstva Narodna- 
go Prosvescenija”, N. S. c. 64, 1916, nr 8, s. 273-292.
39 W. Meysztowicz, Szkice..., s. 492-493; Z. Korde, A magyarorszagi Besenyók az A rpad-korban, 
„Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jozsef nominate” 1990, t. 90, s. 3-20. Szerzej J. Tyszkie
wicz, Misja z Polski w stepach u Pieczyngów, w: „Rocznik Tatarów Polskich” 1996, t. 5 (w druku).
40 J. Karwasińska, Wstęp, Epistoła, s. 88 (w grudniu 1008); W. Meysztowicz, Szkice..., s. 494 (w sty
czniu 1009).
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tyczny, skierował na zachód. Zgodnie z zapowiedzią, umieszczoną pod koniec tekstu, 
w lutym wyruszyła ostatnia misja Brunona „do Prusów”, ściślej na pogranicze Jać- 
wieży i Rusi'*1. Teksty poświęcone misji jaćwieskiej nie są zgodne w szczegółach i nie 
zostały dostatecznie opracowane. Na uwagę zasługuje zwłaszcza Historia de persecutione 
Brunonis pióra Wiperta, świadka wydarzeń, mniej — późniejsza Vita Romuald^ 2.

Orszak misyjny Brunona liczył tym razem 17 osób, wśród nich najmniej 5 kapłanów. 
W nowszej literaturze uważa się, iż dotarł w górne dorzecze Narwi lub nad Niemen. 
Tereny kontrolowane przez Ruś sięgały co najwyżej Wołkowyska, władztwo polskie 
obejmowało Wyżynę Bielską i Pobuże. Nie można wykluczyć możliwości, że misja 
działała w pogańskich osadach słowiańskiego plemienia Staropodlasian nad górną 
Narwią. Ziemie te stanowiły peryferie państwa Bolesława Chrobrego, zapewne płacące 
mu trybuty i uznające zwierzchność Polan. Możny Nethimer —  może Niecimir — 
przyjął początkowo przybyłych misjonarzy i rozpoczął dialog o religii. Inny możny lub 
książę dokonał zabójstwa Brunona i kilku jego towarzyszy 9 III 1009 r., pozostałych 
członków misji wygnano. Brak wiadomości o losach ciał męczenników, chociaż Thiet
mar zapisał w swojej kronice, że Bolesław Chrobry i tym razem wykupił zwłoki z rąk 
pogan41 42 43. Nowsze badania sugerują istnienie śladów kultu biskupa Brunona z Querfurtu 
albo także jego pobytu w Starej Łomży nad Narwią. Gród w Łomży mógł posłużyć za 
punkt wyjściowy do ostatniej podróży męczennika44.

Brunon Bonifacy z Querfurtu, biskup misyjny z uprawnieniami arcybiskupimi, dzia
łał intensywnie w 1. 1004-1009 na Węgrzech, w Polsce, Rusi, na stepach u Pieczyngów 
i na pograniczu Jaćwieży. W większości wymienionych krajów prowadził osobiście ak
cję misyjną, na Rusi ciężar wysiłku skierowany został na działania dyplomatyczne. 
Z Polski wysłał też Brunon przychylnie przyjętą, wstępną misję do Szwecji. Jego ewan
gelizacja głoszona najczęściej po słowiańsku, w pewnym zakresie było to możliwe także

41 Thietmar, Chronicon, op. cit., lib. 6, rozdz. 95, s. 450-452. Z okazji 1000-lecia chrztu Rusi 
napisano bezkrytycznie, jakoby Jaćwież (Sudovia) została trwale podporządkowana w 983 r. przez 
Włodzimierza I i należała nieprzerwanie do Rusi przez XI w. Pojedyncza wyprawa polegała zapewne 
na złupieniu, co najwyżej ściągnięciu jednorazowego trybutu. Misję jaćwieską tłumaczy się jako 
akcję polityczną skierowaną przeciw Rusi: O. M. Rapov, Russkaja cerkov..., s. 383, 387-389.
42 Wipert, Historia de persecutione Brunonis, MPH, t. 1, s. 229-230; Vita Romualdi Petń Damiani, 
tamże, s. 326-332. Por. W. Abraham, Organizacja Kościob w Роксе do pol XII w., Lwów 1893, 
s. 73-86.
43 Thietmar, Chronicon, op. cit., lib. 6, rozdz. 94, s. 453; J. Bieniak, Wyprawa misyjna Brunona 
Z Kwerfurtu a problem Selencji, „Acta Balto-Slavica” 1969, t. 6, s. 181-195; J. Tyszkiewicz, Mazowsze 
północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu, w: Historia pogranicza nad górną Narwią do połowy 
XIII w.у Warszawa 1974, s. 131-178; tegoż, Brześć (nad Bugiem), w: Słownik starożytności słowiań
skich, Warszawa 1984, t. 7, z. 2, s. 540-541. W źródłach ruskich brak śladów kultu Brunona na Rusi: 
O. M. Rapov, Russkaja cerkov..., s. 381.
44 A. Kasperowicz, Ziemia wiska w średniowieczu. Struktury przestrzenne, osadnicze i społeczne, 
Białystok 1994, r. 3. Tekst pracy doktorskiej, obronionej w IH UW 9 III 1995 r.
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u Węgrów, Pieczyngów i Jaćwingów, nie uciekała się do pomocy czy osłony zbrojnej. 
Być może jednak w 1009 r. przeliczono się z zasięgiem wpływów ruskich na południową 
Jaćwież. Brunon starał się pośredniczyć we wprowadzaniu pokoju pomiędzy zwaśniony
mi i toczącymi wojny. Pamiętał o swoich formalnych związkach z Kościołem niemiec
kim, ewangelizację traktował jednakże jako posłannictwo pełnione z ramienia Stolicy 
Apostolskiej. Misyjne wyprawy Brunona, mające pełne poparcie Bolesława Chrobrego 
stanowiły końcowy akord planów zarysowanych wcześniej przez Ottona III, Grzego
rza V i Sylwestra II. Tekst Listu do Henryka II, napisany przez Brunona, stanowi klucz 
do poznania jego stanowiska wobec wydarzeń politycznych z 1. 1000-1009 oraz zwięzłe 
sprawozdanie dokonanych akcji misyjnych. Wiele wskazuje, że ze względu na treść 
przesłania List został celowo skazany na zapomnienie przez współczesnych45.

45 Warto przypomnieć: Z. Karwowska, Działalność św. Brunona z Kwerfurtu na gruncie pobkim 
w związku z ideologiczną podstawą państwa Bolesława Chrobrego, Sprawozdanie z posiedzeń Towarzy- 
stwa Naukowego Warszawskiego, 21, 1928, wydz. 2, s. 1-12; J. Karwasińska, Wstęp, Epistoła, op. cit. 
s. 88.
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Podróże (linie kropkowane) i misje (linie przerywane) Brunona z Querfurtu.
Schemat pokazujący kolejność i zasięg wypraw. Misję do Szwecji odbył wysłannik Brunona
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Katarzyna Krupa

BOJARZY W HALICZU 
(KONIEC XII-I POL. XIII w.)

a przełomie XII i XIII w. jednym z najbardziej znaczących ośrodków Rusi polu
dniowo-zachodniej stał się Halicz, który zarówno dzięki swemu położeniu geo

graficznemu, jak i bogactwu, budził zainteresowanie nie tylko rodzimych książąt, lecz 
także władców państw ościennych. Stało się to przyczyną długotrwałych walk, w które 
zaangażowali się liczni ruscy książęta dzielnicowi, Węgrzy, książęta polscy, a także 
przedstawiciele najwyższej grupy halickiego społeczeństwa —  bojarzy. Zachowane 
źródła dają nam jednoznaczne dowody na to, że grupa ta w okresie wojny feudalnej, 
która wybuchła po śmierci księcia Romana Mścisławicza, potrafiła w sposób skuteczny 
wpływać na obsadę halickiego tronu.

W latopisach wielokrotnie pojawia się informacja, że bojarzy haliccy osadzali w Ha
liczu i „prigorodach” wybranego przez siebie księcia. Tak było w 1206 r., gdy „Galickii 
bojarje (...) postasza po” siewierskich Igorewiczów i „posadisza i v Galicze Volodimiera, 
a Romana vo Zvenigorodje”1. W 1212 r. bojarzy Jaropetek i Jawołod pojechali do 
księcia peresopnickiego Mścislawa Niemego, by go zaprosić na tron halicki2.

Książęta oczywiście przyjmowali te zaproszenia, a przebywając już w Haliczu nie 
mogli się obejść bez bojarskiego poparcia. W takiej sytuacji znalazł się książę Mścislaw 
Udały, przeciwko któremu bojarzy kierowani przez Zyrosława ściągnęli węgierską eks
pedycję. Mścislaw osiągnął sukces militarny, lecz wobec wrogości bojarów zmuszony był

1 Polnoje Sobranje Russkich Letopisej [dalej: PSRL], t. 2: Ipat’evskaja letopis, Sankt Petersburg 1908, 
s. 718.
2 Ibidem, s. 728. Datacja wydarzenia za V. T. Paszuto, Oczerki po istońi Galicko-Volynskoj Rusi, 
Moskwa 1950, s. 199. To samo przyjął B. Włodarski, Polska i Rus' 1194-1340, Warszawa 1966, s. 51. 
Natomiast zdaniem Rapova, Mścislaw był w Haliczu już od 1211 r., O. M. Rapov, Knjażeskije 
vladenija na Rusi v X-pervoj polovinie XIII v.} Moskwa 1977, s. 78.
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50 Katarzyna Krupa

opuścić Halicz3. Sam Daniel Romanowicz, mając przeciwko sobie zarówno potężną 
rodzinę Molibogowiczów, popierającą księcia czernihowskiego Michała, jak i pozosta
łych bojarów, usłuchał rady Sudzisława Ilicza i wyjechał z miasta4. W podanych przy
kładach książęta pozbawieni poparcia po prostu opuszczali Halicz, oddając pole innym 
pretendentom. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w pertraktacjach bojarzy 
odwoływali się do stanowiska mieszkańców miasta, nawet wtedy, gdy nie planowali go 
uszanować, jak to miało miejsce w przypadku rozmów z Mścisławem.

Ewentualna próba utrzymania się siłą na tronie mogła zakończyć się dramatycznie 
dla nie akceptowanego księcia. Wiemy przecież, że w 1230 r., nie znajdując innego 
sposobu na pozbycie się z Halicza księcia Daniela Romanowicza, bojarzy zawiązali 
spisek i gotowi byli posunąć się do mordu5. Danielowi udało się uniknąć pułapki. Dużo 
poważniej skończył się konflikt z bojarami dla siewierskich książąt Igorewiczów, którzy 
walcząc z opozycją dokonali egzekucji m.in. na Juriju Witanowiczu i liii Szczepanowi- 
czu i prześladowali innych „wielkich bojarów”. W odpowiedzi bojarzy: Wołodzisław 
Kormiliczyc, Sudzisław i Filip sprowadzili wojska węgierskie6, a następnie wykupili 
pokonanych książąt Romana i Swiatosława Igorewiczów z rąk węgierskich, po czym ich 
stracili7. Zdaniem V. Paszuto to bezprecedensowe w historii Rusi wydarzenie, jakim 
była kaźń Igorewiczów dokonana samowolnie przez halickich bojarów, jest świadec
twem niespotykanej w innych regionach siły tej grupy społecznej8. Osiągnięcie takiej 
potęgi przez bojarów było możliwe jedynie w sytuacji poważnego osłabienia struktur 
państwowych w wyniku nieustannych walk toczonych przez wielu pretendentów do 
tronu. Jednakże wyjaśnienie to nie może być w pełni przekonujące, ponieważ już 
w poprzednim stuleciu było widoczne oddziaływanie bojarów halickich na poczynania 
księcia i obsadę tronu.

Zapiski, pochodzące z XII w., a dotyczące imion i dokonań poszczególnych halickich 
bojarów dowodzą istnienia pokaźnej grupy bojarów pozostających w służbie u księcia9.

3 Paszuto wydarzenia te umieszcza w 1226 r. V. T. Paszuto, Oczerki..., s. 205. Mścislawowi zapropo
nowano, by oddał Halicz królewiczowi węgierskiemu: „knjaże dai d’szczer’ svoju obruczennuju za 
korolevicza i daj jemu Galicz’, nie możesz’ bo derżati sam’, a bojare nie chotjat’ tebe”. Gdy okazało 
się, że Mścislaw woli oddać swą córkę Danielowi, został postraszony, że w takim wypadku nigdy już 
nie zasiądzie w Haliczu, ponieważ Haliczanie chcą Daniela: „iże dasti koroleviczju kogda voscho- 
szczeszi, możeszi li vzjati pod nim, dasti li Danilovi, v veki nie tvoi budet’ Galicz, Galiczanom bo 
chotjaszczim’ Daniła”, PSRL, t. 2, s. 747-750.
4 Sudzisław Ilicz powiedział do Daniela: „knjaże l’stiv’ głagoł imejut Galiczanie, nie pogubi siebe, 
poidi prócz”, PSRL, t. 2, s. 773-774.
5 PSRL, t. 2, s. 762-763.
6 Zwrócili się z prośbą do króla węgierskiego: „dai nam’ onczicza Galiczju Daniła”, PSRL, t. 2,
s. 723-724.
7 PSRL, t. 2, s. 727; PSRL, t. 7: Vosskresenskaja letopis’, Sankt Petersburg 1856, s. 117.
8 V. T. Paszuto, Oczerki.., s. 198.
9 S. S. Paszin, Galickoje bojarstvo XII-XIII vv., „Vestnik Leningr. Univ.” 1985, seria 2, vyp. 4, s. 16.
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Wiemy, że Iwan Chaldeiewicz „wojewoda Wołodimier* muz” bronił Zwienigorodu przed 
wojskami księcia kijowskiego Wsiewołoda Olgowicza10, Zbigniew Iwaczewicz był towa
rzyszem ucieczki spod Przemyśla księcia halickiego Włodzimierza Wołodarewicza11, 
Konstantyn Serosłwicz zaś dowodził oddziałem halickim, który brał udział w oblężeniu 
Wszczyża12. Na czele poselstwa Jarosława Ośmiomysła do księcia kijowskiego Izjasława 
Dawidowicza stał Zbigniew13, Tudor Jeczicz dowodził oddziałami halickimi wysłanymi 
do ziemi czemihowskiej14, a następnie prowadził wojska halickie idące z pomocą księ
ciu kijowskiemu Rurykowi15, a wojewoda Konstantyn dowodził haliczanami, którzy 
wspólnie z księciem wołyńskim Mścisłwem Izjasławiczem oblegali Wyszogorod16. 
Jednocześnie Jarosław Ośmiomysł kilkakrotnie popadł w ostry konflikt z bojarami. Po 
raz pierwszy, gdy w 1153 r. „bojarje Vołodimirkovicza” nie dopuścili młodego księcia do 
udziału w boju17. W 1159 r. musiał wałczyć o tron halicki18, a czternaście lat później 
bojarzy i mieszkańcy miasta zmusili go do przywrócenia do łask prawowitej małżonki19. 
Znacząca okazała się też rola halickich bojarów w wydarzeniach, jakie nastąpiły po 
śmierci Jarosława20.

Te, niekiedy bardzo dramatyczne, stosunki książąt z bojarami często postrzegane były 
jako przejaw wewnętrznej walki toczącej się w łonie rządzącej grupy feudałów21. Szcze
gólnie zaś konflikt, który wybuchł między Jarosławem a bojarami i miastem w 1173 r., 
powszechnie traktowany był jako ewidentny przejaw słabej pozycji halickiego księcia 
w stosunku do najwyższej grupy społecznej miasta22. W takiej sytuacji jednak bojarzy 
musieliby w tym okresie stanowić grupę w pełni uformowaną, a jednocześnie dysponować 
środkami materialnymi umożliwiającymi prowadzenie faktycznie samodzielnej polityki.

10 1146 r. PSRL, t. 2 ,s.320 .
11 1152 r. PSRL, t. 2, s. 449.
12 Wymieniony pod 1157 i 1161 r. PSRL, t. 2, s. 488, 509.
13 1159 r. PSRL, t. 2, s. 497.
14 1160 r. PSRL, t. 2 ,s. 507.
15 1180 r. PSRL, t. 2, s. 616.
16 1170 r. PSRL, t. 2, s. 548-549.
17 PSRL, t. 1: Letopis’ Lavrentijskij, Sankt Petersburg 1846, s. 146; t. 2, s. 466-467; t. 7, s. 60, 
t. XXV: Moskovskaja Letopis\ Moskwa-Leningrad 1949, s. 58.
18 PSRL, t. 2, s. 498-499.
19 PSRL, t. 2, s. 563-564.
20 PSRL, t. 2, s. 663-664.
21 NP. V. T. Paszuto, Oczerki...у s. 191-220; I. P. Krip’jakievicz, Galicko-Volinskje knjaiestvOy Kijów 
1984, s. 87-91.
22 M. Hruszevski, Istoria Ukrainy-Rusiy Lwów 1905, t. 2, s. 443; I. P. Krip’jakievicz, Galicko-Vo- 
lins’kje...y s. 79, 123; N. F. Kotljar, Formirovanje territorii i vozniknovenje gorodov Galicko-Volynskoj 
Rusi IX-XIII w., Kijów 1987, s. 85; P. P. Tołoczko, Drevnierusskij feodalnyj gorodf Kijów 1989, 
s. 178; T. V. Bielikova, Knjaieskaja vlast’ v Galicze vremienijaroslava Osmomysla, „Vestnik Lenigrad- 
skogo Univ.” 1990, seria 2, vyp. 3, s. 22-26.
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Niestety, do naszych czasów przetrwały nieliczne świadectwa stanu posiadania 
bojarów halickich w pierwszej połowie XIII w. Wiemy o wsi bojara Zyrosława, zna
my opis dworu Sudzisława i siedziby Filipa23, wiadomo też, że rodzina bojarów 
Arbuzowiczów posiadała Plesniesk24. Zarówno opis dworu Sudzisława, jak i badania 
archeologiczne świadczą o tym, iż była to imponująca siedziba, i to nie jedyna tego 
typu w niewielkiej odległości od Halicza25. Natomiast znajdujące się nieco dalej od 
stoleczengo grodu Wisznia i Plesniesk stanowiły poważne centra rzemieślnicze, 
mogły więc pełnić funkcje ośrodków znacznych kompleksów gospodarczych26. Zaj
mując się analizą dóbr bojarskich w średniowiecznej Rusi, O. Rapov przypomina, że 
w tym okresie bojarzy posiadali nie tylko określone dobra ziemskie na terenach 
zależnych od stołecznego grodu, lecz również kontrolowali całe kwartały stolicy. 
Jednak pewność co do prawdziwości tego twierdzenia mamy jedynie w odniesieniu 
do miast pólnocnoruskich, szczególnie Nowogrodu Wielkiego, w którym bojarskie 
dwory znajdujące się na terenie miasta zostały odkryte i zbadane27. Dzięki badaniom 
archeologicznym oraz zachowanym źródłom pisanym można w tym mieście stwierdzić 
istnienie silnego związku pomiędzy ludnością określonego kwartału miasta i osiedlony
mi tam bojarskimi rodami28. Niestety, nie posiadamy bezpośrednich dowodów, na 
podstawie których moglibyśmy wnioskować o funkcjonowaniu analogicznych struktur 
w trzynastowiecznym Haliczu. Wydaje się, że można założyć istnienie pewnych form 
zależności pomiędzy rodzinami bojarskimi i mieszkańcami stołecznego grodu, chociaż 
musimy pozostać tu jedynie w sferze domysłów.

Mimo zapisów źródłowych dokumentujących istnienie w ziemi halickiej w pierwszej 
połowie XIII w. dworów, miast, czy zamków bojarskich, problem posiadania przez 
bojarów znacznych dóbr ziemskich budzi u niektórych badaczy poważne wątpliwości. 
Są oni zdania, że w omawianym czasie materialne zabezpieczenie bojarzy uzyskiwali nie

23 PSRL, t. 2, s. 747-748, 758, 762.
24 PSRL, t. 2, s. 770.
25 V. I. Dovżenok, Seliszcza i gorodiszcza v okrestnostjach drevniego Galicza, „Kratkije Soobszczenija 
Instituta Archeologii AN SSSR” 1955, vyp. 4, s. 12-13.
26 O. M. Rapov, К voprosu o bojarskom zemlevladenii na Rusi v XII-XIII vv.y w: Pokza i Rus\ Moskwa 
1974, s. 193-198; M. B. Sverdlov, Genezis i struktura feodal*nogo obszczestvä v Drevnej Rusiy Lenin
grad 1983, s. 133. Zwolennikami teorii o istnieniu na Rusi w XII—XIII w. wielkich posiadłości 
ziemskich są również: S. V. Juszkov, Obszczestvenno-politiczeskij strój i pravo Kijevskogo gosudarstvay 
Moskwa 1949; B. D. Grekov, Kijevskaja Rus\ Moskwa 1953; V. T. Paszuto, Oczerki..., s. 135-191; 
K. A. Sofronienko, Obszczestvenno-politiczeskij strój Galicko-Volynskoj Rusi XI-XIII vv.y Moskwa 
1955, s. 22-27; N. F. Kotljar, Formirovanie...y s. 16.
27 А. V. Arcichovskij, Novgorod Velikij po archeołogiczeskim dannymt w: Novgorod. К 1100-letiju 
goroday Moskwa 1964, s. 38-47; V. L. Janin, Oczerki kompleksnogo istocznikovedenijay Moskwa 1977, 
s. 224-225; V. A. Kuczkin, Goroda severo-vostocznoj Rusi v XIII-XV viekach. (Krepost’ i posad; 
gorodskoje naselenije.), „Istoria SSSR ” 1991, nr 2, s. 77.
28 V. Ł. Janin, Problemy socjalnoj organizacji Novgorodskoj respublikiy „Istorja SSSR ” 1970, nr 1, 
s. 51-52.
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dzięki posiadłościom ziemskim, lecz poprzez system kormlenja29. Wolna ludność zamie
szkująca włość przekazaną w kormlenje zobowiązana była uiszczać opłaty oraz świad
czenia w naturze. Obciążeń tych nie należy jednak utożsamiać z rentą feudalną, gdyż 
była to raczej forma opodatkowania charakterystyczna dla ówczesnych stosunków 
społecznych30. Zapewnienie utrzymania przedstawicieli aparatu państwowego poprzez 
kormlenje było rozwiązaniem właściwym dla społeczeństwa, w którym system feudalny 
znajdował się na dość wczesnym etapie rozwoju. Nie dochodziło tu bowiem do zaistnie
nia stosunku bezpośredniej zależności pomiędzy właścicielem dóbr ziemskich a chłopa
mi. Na razie osoba korzystająca z kormlenja miała do czynienia z całą wspólnotą 
wolnych mieszkańców włości, od której ściągała należności31.

Na Rusi Halickiej system kormlenija propagował już ojciec Jarosława Ośmiomysła 
Włodzimierz Wołodarewicz32. Prawdopodobnie nadaniem kormlenja było przekazanie 
Zwienigorodu bojarowi Sudzisławowi przez Mścisława Udałego33. W 1234 r. książę 
Daniel Romanowicz rozdawał miasta w kormlenje bojarom i wojewodom34.

Przyjmując, iż rzeczywiście w pierwszej połowie XIII w. byt materialny bojarów halic
kich gwarantowały kormlenja, znów nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
ich silnej pozycji wobec książąt. Wydaje się, że aby wyjaśnić ten problem konieczne jest 
określenie pozycji bojarów w samym Haliczu wobec pozostałych mieszkańców mia- 
sta-wspólnoty (obszcziny) i ziem z nim związanych, tzn. włości (volosti). Nie ulega 
wątpliwości, iż ten właściwy dla Rusi Kijowskiej sposób organizacji państwa utrzymał 
się również w okresie rozbicia dzielnicowego35, kiedy to włości dotychczas związane 
z Kijowem uniezależniały się od niego, a jednocześnie u boku dawnych centrów wyła
niały się nowe struktury. Na południowo-zachodnich terenach Rusi były to włości 
włodzimierska i halicka36.

29 I. J. Frojanov, A. J. Dvomiczenko, Goroda-gosudarstva Drevnej Rusi Leningrad 1988, s. 150,153; 
L. V. Danilova, Sel’skaja obszczina v srednievekovoj Rusi, Moskwa 1994, s. 199, 201.
30 I. J. Frojanov, Kijevskaja Rusi Oczerki socialno-ekonomiczeskoj istorii, Leningrad 1974, s. 68-69.
31 L. V. Danifova, Sei*skaja obszczina..., s. 186.
32 S. S. Paszin, Galickoje bojarswo XII-XIII w., s. 16-17.
33 1219 r. PSRL, t. 2, s. 738.
34 PSRL, t. 2, s. 771.
35 A. E. Presnjakov, Lekcii po russkoj istorii, Moskwa 1938, t. 1, s. 97. Czerepnin uważa, że podział 
wprowadzony przez Jarosława Mądrego opierał się na wasalno-hierarchicznych stosunkach istnieją
cych między Rurykowiczami. Zdaniem Tołoczki, Ruś Kijowska, jako federacja księstw, była rządzona 
przez cały ród Rurykowiczów. Ł. V. Czerepnin, ObszczesWenno-politiczeskije otnoszenija v Dremiej 
Rusi i Russkaja Pravda, [w:] Drevnierusskoje gosudarstvo i jego mieidunarodnoje znaczenije, Moskwa 
1965, s. 169-170; P. P. Tołoczko, Kijev ijużnaja Rus v pieriod feodalnoj razdrobliennosti, w: Pol*sza 
i Rus*, Moskwa 1974, s. 226-227.
36 Tendencje do wyodrębnienia przejawiała większość znaczniejszych grodów ziemi halickiej i wło
dzimierskiej, dążenia te były widoczne aż do połowy XIII w. I. P. Krip’jakievicz, Galicko-Volins*kje..., 
s. 21-38; I. B. Michajlova, Gorodskije obszcziny Pogorynja v Xl-seredinje XIII v., „Vestnik Sankt-Pe- 
terburgskogo Universiteta” 1994, seria 2, vyp. 4, s. 3-11.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



54 Katarzyna Krupa

Mając za swą podstawę wspólnotę mieszkańców37, włość nie miała ustroju monar- 
chicznego, ale obecność księcia była dla niej niezbędna38, ponieważ książę pełnił 
istotne dla każdej społeczności funkcje wojskowe i sądownicze39. Zobowiązania księcia 
wobec grodu wynikały z zawartej umowy, tzw. rjadu40. Społeczność grodu, jego wolną 
ludność reprezentował wobec księcia wiec41. Jedną z ważniejszych funkcji wiecu na 
Dawnej Rusi było właśnie zapraszanie i usuwanie książąt42. W ten sposób rysuje się 
schemat zarządzania włością, gdzie książę pełnił ważne funkcje, ale nie był suwerenny.

Jednak w pierwszej połowie XIII w., w okresie wojny feudalnej, odnotowany został 
w Haliczu tylko jeden wiec, zwołany przez księcia Daniela Romanowicza w 1231 r. 
Książę poprzez zwołanie tego organu wymusił na niechętnych sobie bojarach złożenie 
przysięgi wierności43. Jak widać, w odniesieniu do pierwszej połowy XIII w. mamy dość 
nikłe szanse prześledzenia praktycznego oddziaływania wiecu na polityczne życie mia
sta, a Halicz nie jest w tym względzie wyjątkiem44. Mimo to nie można uznać, iż lud
ność Halicza pozostawała całkowicie bierna, ponieważ w latopisach bardzo często 
pojawiają się wzmianki o „galiczanach”, których udział w wydarzeniach politycznych 
jest bezsporny, pozostaje jedynie ocena tego udziału.

W 1230 r. „galiczanie” wrogo żegnali bojara Sudzisława opuszczającego gród wraz 
z księciem węgierskim Andrzejem45. W roku następnym, jak już wspomniano, książę 
Daniel Romanowicz zwołał wiec Haliczan. A gdy w 1234 r. Daniel po raz kolejny

37 A. J. Dvorniczenko, Istoria Ukriany i problema srednievekovoj vostocznoshvjanskoj gosudarstvenno- 
sti, „Vestnik Sankt-Peterburgskogo Univ.” 1993, ser. 2, vyp. 3, s. 14.
38 Część badaczy uważa, że włości były po prostu odrębnymi miastami-państwami. I. J. Frojanov, 
A. J. Dvorniczenko, Goroda-gosudarstva... Inni uznając istnienie systemu włości, odrzucają tezę, 
iż były one miasami-państwami. A. A. Gorskij, Rus’ v końce X-naczale XII veka: territorial’no-politi' 
czeskaja struktura („zemli” i „volosti”), „Oteczestvennaja Istorija” 1992, nr 4, s. 156.
39 I. J. Frojanov, Kijevskaja Rusf. Oczerki socjalno-politiczeskoj istorii, Lenignrad 1980, s. 33.
40 Treść rjadów zawieranych pomiędzy kniaziami i miastami Rusi południowo-zachodniej nie do
tarła do nas. Możemy się jedynie domyślać, iż gwarantowane w nich było przestrzeganie dawnych 
praw („stariny i proszliny”) , likwidowanie ewentualnych niepokojów, zasady sprawowania przez 
księcia sądów. Ł. V. Czerepnin, Puti i formy politiczeskogo razvitija russkich ziemiel’ XII-naczała XIII v.f 
w: Polsza i Rus’, s. 32. Treść „typowego formularza” rjadu starał się odtworzyć V. T. Paszuto w: Czerty 
politiczeskogo stroją Dremej Rusi, w: Drevnierusskoje gosudarswo..., s. 33, 34, 36, 41, 45, 46, 48-49. 
Zapisy rjadów niekiedy zachowały się w później redakcji. A. L. Choroszkievicz, Problemy istorii 
russkogo goroda X-XVI w. v novejszej istoriografii RFG, „Istoria SSSR ” 1986, nr 4, s. 200-212.
41 K. A. Sofronienko, Obszczestvenno-politiczeskij..., s. 110; I. J. Frojanov, Kijevskaja Rus’, Leningrad 
1980, s. 182-184.
42 J. V. Krivoszeev, К voprosu o forme zemskich uczreżdenii v severo-vostocznoj Rusi v naczale XIII v., 
„Vestnik Sankt-Peterburgskogo Univ.” 1993, seria 2, vyp. 2, s. 24.
43 PSRL, t. 2, s. 763-764.
44 „W okresie rozwiniętego feudalizmu (XII—XIII w.) wiece, jako zebranie feudałów i mieszkańców 
miasta feudalnego z udziałem ludności prigorodów, utraciły swoje znaczenie”. K. A. Sofronienko, 
Obszczestvenno-politiczeskij..., s. 110.
45 PSRL, t. 2, s. 758-760.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Bojarzy w Haliczu (koniec XII —  I pol XIII w.) 55

opanował Halicz i na jego stronę przeszła „bolszaja połovina Galicza”, jak można się 
domyślać, pod presją mieszkańców grodu, zrobili to także bojarzy Dobroslaw Sudicz, 
Gleb Zeiemejewicz i wielu innych46.

Niestety, używany bardzo często w latopisach termin „galiczanie” nie zawsze jest dla 
nas całkowicie jasny. Uznaje się, że niekiedy oznacza on wszystkich mieszkańców 
grodu, innym razem zaś wyłącznie bojarów47. Obok „galiczan” latopis używa też okre
ślenia „mużi gradskie” — to oni w 1238 r. wpuścili do Halicza księcia Daniela Roma- 
nowicza wbrew woli stronników księcia czemihowskiego, biskupa halickiego Artemija 
i dworzanina Grzegorza Wasylijewicza48. W odniesieniu do ludności miasta możemy się 
również spotkać z określeniem „gorożanie” lub „ljudi”, którzy niekiedy otrzymują epitet 
„prostyje”, „dobryje” itd.49 Nie znajdujemy tu jednak wyjaśnienia, jakie były relacje 
pomiędzy niższymi grupami społeczeństwa miasta: kupcami czy rzemieślnikami a grupą 
najbardziej eksponowaną w źródłach, tj. bojarami. Można sądzić, iż ten brak precyzji 
określeń dotyczących mieszkańców miasta ma swoją przyczynę w tym, iż faktycznie byli 
oni postrzegani przez kronikarza jako grupa dość jednolita. Na plan pierwszy wysuwali 
się w niej oczywiście bojarzy, nadal pozostający jednak częścią wspólnoty. Miała więc tu 
miejsce sytuacja, gdy bojarzy nie wyodrębnili się jeszcze w zamknięty stan50, przejęli 
jednak funkcje przywódcze wobec wspólnoty w ramach istniejących rozwiązań ustrojo
wych, tj. podczas wieców czy soborów. W takim kontekście można więc interpretować 
dramatyczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Haliczu w 1173 r., właśnie jako kon
flikt mieszkańców miasta —  wspólnoty, której przewodzili bojarzy, z księciem51.

Jeżeli prześledzimy halickie wydarzenia z pierwszej połowy XIII w., to okaże się, że 
również w tym wypadku — jak zwykle, gdy opisywane są polityczne działania bojarów 
— niejako w tle tych wydarzeń znajdują się mieszkańcy miasta. Latopis w zasadzie stale 
odnosi się do „haliczan”, „mużi gradskich” itd., nie pozostawia to wątpliwości co do 
aktywności politycznej mieszkańców miasta.

Jeżeli przyjmiemy tak sformułowane założenia, musimy uznać, że haliccy bojarzy nie 
mieli możliwości prowadzenia samodzielnej polityki. Ich znaczenie wynikało z faktu 
przewodzenia wspólnocie, do której przynależeli i z którą musieli się liczyć. Bojarzy,

46 PSRL, t. 2, s. 771.
47 V. T. Paszuto, Oczerki..., s. 8, 194-195, 199, 203, 206, 216 nn. „Galiczanie” jako wszyscy 
mieszkańcy grodu, np. PSRL, t. 2, s. 750, 758, 777; „galiczanie” jako haliccy bojarzy, np. PSRL, t. 2, 
s. 727-728, 774, 791, 793, 931.
48 PSRL, t. 2, s. 777-778.
49 Zdaniem I. Frojanowa, terminy te, używane przy opisie wiecu, odnoszą się do wszystkich mie
szkańców miasta. I. J. Frojanov, Kijevskaja Rus’, s. 182-184.
50 A. J. Dvorniczenko, Istoia Ukrainy i problema srednievekovoj..., s. 14.
51 Frojanow uważa, że podobny sposób należy interpretować wydarzenia, jakie miały miejsce w Ha
liczu w 1144 i 1159 r. I. J. Frojanov, Drevnaja Rus. Opyt issledovanija istońi social’noj o politiczeskoj 
bor by, Moskwa 1995, s. 546-557, 563; А. V. Majorov, Bojarje i obszczina Galicza v sobytiach 
50-70-ch godov XII w., „Vestnik Sankt-Peterburgskogo Univ.” 1995, seria 2, vyp. 4, s. 11.
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56 Katarzyna Krupa

którzy zawsze znajdują się w centrum uwagi autora przekazu kronikarskiego, okazaliby 
się więc jedynie przywódcami wspólnoty, nie zaś samodzielną siłą pretendującą do 
udziału w rządach.

W tym kontekście należy nieco inaczej spojrzeć na wydarzenia, jakie miały 
miejsce w trudnym momencie najazdu tatarskiego, gdy po wyjeździe księcia Daniela 
na Węgry, a następnie do Polski, w Haliczu i na Ponizju w Bakocie władzę objął 
(voknjaiiVsja) bojar Dobrosław Sudicz. Dysponował on dochodami z żup solnych 
w Kołomyi i dobrami książęcymi, rozdając je bojarom czernihowskim. W tym sa
mym czasie w Przemyślu zaczął rządzić Grzegorz Wasylijewicz, a na Bołochwo- 
szczyźnie miejscowi bojarzy mający poparcie Tatarów. Sytuacja taka nie trwała 
długo i Dobrosław został zastąpiony w Haliczu przez księcia czernihowskiego Rości- 
sława Michajłowicza, natomiast w Przemyślu miejsce Grzegorza zajął Konstanty 
riazański52. Paszuto uważa, że jest to jeszcze jeden przykład potęgi halickich boja
rów53. Jednakże w świetle wcześniejszych rozważań wydaje się możliwe przypuszcze
nie, iż zarówno Sudziław, jak i Grzegorz, obejmując rządy w Haliczu i Przemyślu, 
działali zgodnie z interesem halickiej włości, której w momencie najwyższego zagro
żenia zabrakło księcia. Ich rządy, sprawowane niejako „awaryjnie”, nie trwały długo 
i władza bojarska szybko została zastąpiona książęcą. Jak wiemy, przypadek bojar
skich rządów zdarzył się w Haliczu już wcześniej, gdy ok. 1213 r. wraz z wezwaną 
przez matkę Daniela ekspedycją węgierską przybył „so vsjami galiczany” bojar 
Wołodzisław Kormiliczyc (wywieziony na Węgry podczas poprzedniej interwencji) 
i po wkroczeniu do grodu objął tron54. Jego rządy trwały krótko, ponieważ prawdo
podobnie już w 1214 r. został usunięty, by na tronie halickim mógł zasiąść królewicz 
węgierski Koloman55. Oczywiście trudno porównywać obie sytuacje, ponieważ Wo- 
łodzislaw objął tron, mając poparcie z zewnątrz, a Dobrosław czy Grzegorz zrobili to 
niejako z własnej inicjatywy. Jednakże być może osadzenie Wołodzisława było efek
tem sytuacji, w której na skutek braku możliwości wypełniania swych obowiązków 
przez księcia w bardzo skomplikowanej sytuacji (jak wiadomo Daniel był w tym 
czasie chłopcem56), chwilowo funkcje te przejął członek wspólnoty.

52 PSRL, t. 2, s. 789-790, 793. Konstanty w indeksie do latopisów ruskich występuje jako bojar 
riazański, natomiast Hruszewski uznał go za księcia riazańskiego. Hruszevski, Istorja Ukrainy-Rusi,
t. 3 ,s .5 7 .
53 V. T. Paszuto, Oczerki...у s. 225.
54 „Vojecha v Galicz i voknjażitsa i sede na stole”. PSRL, t. 2, s. 729. Taką datację przyjmuje 
V. T. Paszuto, Oczerki...у s. 199.
55 Wołodzisław został usunięty z halickiego tronu dopiero, gdy doszło do porozumienia króla 
Węgier Andrzeja II z księciem Leszkiem Białym, PSRL, t. 2, s. 731.
56 W imieniu nieletniego syna chciała rządzić jego matka, jednak zdecydowanie była ona nie 
akceptowana w Haliczu: „Galiczanie że vygnasza Danilovu mater* iz’ Galicza (...) chotjasza bo 
knjażiti sama”, PSRL, t. 2, s. 727.
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Bojarzy w Haliczu (koniec XII —  I pol XIII w.) 57

Duża aktywność polityczna halickich bojarów w pierwszej połowie XIII w. była 
często traktowana jako przejaw ich dążenia, jako wielkich feudałów57, do przejęcia 
rządów w Haliczu, a przynajmniej uzależnienia od siebie książąt zasiadających na jego 
tronie. Wydaje się jednak, iż taka ocena działalności bojarskiej nie jest do końca 
słuszna. Nie potrafimy bowiem wskazać podstaw takiego postrzegania potęgi bojarskich 
rodów w Haliczu. Znacznie bardziej prawdopodobne wydaje się wpisanie ich w struk
turę wspólnoty miejskiej i potraktowanie ich jako przywódców tejże wspólnoty. W ta
kim ujęciu przyczyna potęgi halickich bojarów przestanie być niezrozumiała, ponieważ 
okaże się, iż wynikała ona z potęgi całej halickiej wspólnoty oczekującej od bojarów 
skutecznego działania w jej interesie.

57 A. J. Dvorniczenko, Russkije zemli Velikogo knjaiestva Litovskogo (do naczała XVI w.). Oczerki 
istorii obszcziny, soslovij gosudarstvennostif Sankt-Petersburg 1993, s. 150-151.
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Dorota Anna Kulasówna

KULT I LEGENDA O KINDZE

C U D A  KINGI

Okres średniowiecza był okresem twórczości hagiograficznej, która zrodzona z po
trzeb religijnych miała przekazać potomnym pamięć o cudownych wydarzeniach 

przynoszących chwałę Bogu, podziw świętym. Miała również odegrać w życiu intelek
tualnym społeczeństw chrześcijańskich rolę literatury, która urabiała w dużej mierze 
duchowość swych czytelników i miała pociągać przykładem życia świętych. Żywot 
Kingi miał właśnie spełniać podobną funkcję: zachować pamięć o niezwykłym życiu 
księżnej Kingi i przyczynić się do rozwoju jej kultu1. Powstał on między 1317 a 1330 r., 
a jego autorem był najprawdopodobniej franciszkanin, spowiednik klarysek sądeckich.

Można przypuszczać, że znane mu było archiwum starosądeckie, w którym zapewne 
przechowywano dokumenty i akta franciszkańskie. Przystępując do pisania żywotu 
autor korzystał obok przekazów historycznych z żywo narastającej tradycji związanej 
z postacią pobożnej patronki klasztoru2. Zapewne była to tradycja powstała i trwająca 
w środowisku małopolskim, reprezentowanym głównie przez konwenty franciszkań
skie, pozostające w bliskich stosunkach z klaryskami starosądeckimi, zachowującymi 
specjalnie żywą pamięć o swojej fundatorce.

Równolegle do nurtu tradycji klasztornej rozwijała się wokół postaci księżnej mni
szki równie bogata tradycja ludowa. Hagiograf Kingi pozostawał w bliskich stosunkach 
z klaryskami, mógł więc istotnie przekazać to wszystko, co sam usłyszał oraz na co sam 
mógł patrzeć lub w czym osobiście brał może udział. Autor kilkakrotnie zaznaczył 
w Vita, że korzysta z informacji pochodzących od osób z życiem Kingi dobrze obezna
nych, przy czym ogólnie powoływał się na wiarygodne świadectwa albo wskazywał

1 M. H. S. Witkowska, Vita sanctae Kyngae jako źródło hagiograficzney „Roczniki Humanistyczne’ 
1961 r., t. 10, z. 2, s. 6.
2 J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do 1480 r.), Wrocław 1964, s. 97.
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60 Dorota Anna Kulasówna

wyraźnie osoby, od których dane wiadomości miałyby pochodzić3. Np. wymienia on 
króla Władysława Łokietka i jego żonę Jadwigę jako osoby świadczące o zachowaniu 
przez Kingę dozgonnej czystości4.

W większości wypadków autor powoływał się na świadectwa osób posiadających 
pewien autorytet, a tym samym gwarantujących prawdziwość przytoczonej w Vita rela
cji. Raz był to ktoś z najbliższego otoczenia Kingi, w innym przypadku była to osoba 
zasługująca na zaufanie z racji swego znakomitego pochodzenia. Jakkolwiek w średnio
wiecznej hagiografii tego rodzaju powoływanie się na wiarygodnych świadków było 
chętnie używanym chwytem w celu podkreślenia autentyczności opisywanych wypad
ków czy innych spraw, niemniej samo stwierdzenie historyczności osób, na których 
informacje autor się powołuje —  zdaniem M. H. S. Witkowskiej — może istotnie 
rzucać pewne światło na historyczną wartość tego źródła5.

Między innymi obok wzmianki o trzecim najeździe Tatarów ma Małopolskę, trwającym 
od grudnia 1287 r. do stycznia 1289 r., kiedy to Kinga z siostrami starosądeckimi schroniła 
się w Pieninach, jest dodatkowa wzmianka o księciu Leszku uchodzącym wobec nie
możliwości obrony kraju na Węgry, co rzeczywiście miało miejsce w 1287 roku6.

W Vita Kingi podkreślone jest jej znakomite pochodzenie z rodu Arpadów, powiąza
nie ze świętymi cieszącymi się wówczas żywym kultem, a mianowicie Elżbietą Węgier
ską, Jadwigą Śląską oraz Ludwikiem Tuluzkim7. Jako zapowiedź przyszłej świętości 
Kingi przytoczona jest barwna legenda jej dzieciństwa. Autor stworzył dookoła naro
dzin swej bohaterki atmosferę cudowną i niezwykłą, przytaczając np. pochodzące 
z nieba zapewnienie o szczęśliwym urodzeniu dziewczynki, czy nie mniej cudowne 
samo narodzenie się przyszłej świętej. Wszystkie towarzyszące temu okoliczności prze
słoniło zdarzenie mające miejsce w czasie ceremonii chrztu, której dokonano w dzień 
narodzin. Oto niemowlę miało jakoby w cudowny sposób przemówić słowami: „Ave 
Regina caelorum angelorum”8.

Wątek cudowności w Żywocie Kingi obejmuje wyłącznie cuda dokonane za życia 
świętej. Są to: bardzo popularny wówczas, oparty na motywach biblijnych, cud zamiany 
wody w wino, ryb w mięso, czy cud wskrzeszenia zmarłego. Kinga miała również jakoby 
przywrócić życie swojemu bratankowi, Andrzejowi, utopionemu w Nidzie9. Inną grupę 
cudów stanowią cudowne uzdrowienia dokonywane na skutek pocałunku świętej lub

3 Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński, w: Monumenta Poloniae 
Historica [dalej: MPH], t. 4, s. 691.
4 Ibidem, s. 723.
5 M. H. S. Witkowska, Vita sanctae Kyngae..., s. 105.
6 Vita et miracula sanctae Kyngae, MPH, t. 4, s. 715.
7 Ibidem, s. 683-684.
8 Ibidem, s. 687.
9 Ibidem, s. 697, 698, 704.
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Kult i legenda o Kindze 61

za pomocą znaku krzyża, czy modlitwy. Dotyczą one leczenia choroby oczu, trądu, 
ślepoty, ciężkich obrażeń ciała spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami10.

W średniowieczu istniało przekonanie o możliwości łatwego opętania człowieka 
przez złego ducha. Upatrywano jego działania we wszystkich chorobach, takich jak: 
obłęd, epilepsja czy lunatyzm. I w tym przypadku Kinga posiadała nadprzyrodzoną moc 
zwalczania złego ducha znakiem krzyża, gdy niepokoił mniszki lub kiedy bronił jej 
wejścia do kościołów lub też przeszkadzał w niesieniu pomocy trędowatym11. Jest to 
zaledwie kilka przykładów cudów mających świadczyć o nieziemskiej mocy Kingi.

Bogaty wątek cudowności w Vita H. Witkowska tłumaczy mentalnością ludzi śred
niowiecza, przeświadczeniem o ciągłej interwencji pierwiastka nadprzyrodzonego w ży
ciu, a także tym, iż autor chciał przekonać przyszłych czytelników o świętości swej 
bohaterki12.

Sama koncepcja napisania Vita wyszła od klarysek, o czym autor wspomina w swoim 
dziele13. Wśród pierwszej generacji klarysek starosądeckich postać Kingi bez wątpienia 
urosła do rangi ideału, wzoru doskonałego postępowania. Najprawdopodobniej chęć 
utrwalenia i przekazania potomnym takiego obrazu świętej stała się bezpośrednią przy
czyną powstania tego dzieła.

KULT KINGI

O d chwili śmierci Kingi (1292 r.), kult jej istniał nieprzerwanie, przybierając różne 
formy. Obok omawianego wcześniej Vita sanctae Kyngae zachowało się szereg 

innych źródeł pisanych, przede wszystkim Vita beatae Kyngae pióra J. Długosza14, 
dziełko M. Frankowica15 Wizerunek świętej doskonałości, czy protokoły procesu beatyfi
kacyjnego z lat 1628, 1629, 1684 i kanonizacyjnego z lat 1742-174716.

10 Vita et miracula anctae Kyngae, MPH, t. 4, s. 692-693, 708, 722.
11 Ibidem, s. 693, 695.
12 M. H. S. Witkowska, Vita sanctae Kyngae...» s. 149.
13 Vita et miracula sanctae Kyngae..., s. 683.
14 J. Długosz, Vita beatae Kunegundis, w: Opera Omnia, wyd. A. Przeździecki, Cracowiae 1887, t. 1, 
s. 183-337.
15 M. J. Frankowie, Wizerunek świętey doskonabści przez łaskę boską... przez znakomitość świątobliwego 
tycia... w... błogosławionej Kunegundzie... jaśniejący, z procesu kanonizacyj tery świętey, w Polszczę wywie* 
dzionego... z wielu authorów у historyków polskich... zebrany z przydatkiem cudów aż do naszego wieku 
wypisyny. Przez... do druku podany. Kraków: w drukarni Franciszka Cezarego, 1718.
16 Akta wszystkich trzech procesów beatyfikacyjnych z 1628, 1629, 1684 r. zawierają jeden rękopis 
Processus novus panicularis in causa beatificationis (...) Servae Dei Cunegundis Ducissae et Reginae 
Poloniae (...) Rzym, Archiwum Congregationis ss Riti, [dalej: Processus].
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Informacje o Kindze zawierają również „Acta Sanctorum” wydane w 1868 roku 
w Rzymie17. Istnieje również szereg drukowanych kazań poświęconych Kindze, wiele 
polskich i łacińskich książeczek dewocyjnych pochodzących z różnych okresów i do
starczających wielu nowych szczegółów, np. ostatnia książeczka K. Szwargi Blogoslawio- 
na Kinga, w której znaleźć można obszerny wybór modlitw, pieśni i legend dotyczących 
Kingi.

Zasadnicze miejsce w kulcie świętego zajmował zawsze element oficjalny, a więc 
zatwierdzone przez władzę kościelną formy czci czyli kult liturgiczny. Jedną z form 
takiego kultu każdego świętego był m.in. dzień jego czci. Najczęściej była to rocznica 
śmierci, w przypadku Kingi był to 24 lipca.

Chociaż święto lipcowe obchodzone było wkrótce po śmierci Kingi, to jednak 
początkowo bardziej uroczyście był obchodzony w Starym Sączu dzień Trójcy św., 
zgodnie z wezwaniem kościoła przez nią ufundowanego. Do XVIII w. święto to nie było 
wymienione w kalendarzach diecezji krakowskiej. Mimo to, w okresie trwania proce
sów beatyfikacyjnych, obchodzone było w Starym Sączu bardzo uroczyście, przy udziale 
wielu pielgrzymów. Chociaż nie było to święto obowiązujące, mieszczanie starosądeccy 
i ludzie z okolicznych wiosek dobrowolnie wstrzymywali się w tym dniu od pracy18. 
W kościele klasztornym dzień świąteczny rozpoczynał się i kończył uroczystą procesją 
ze starożytną figurą Kingi, od furty klasztornej do kościoła parafialnego19. Również 
w innych kościołach związanych z kultem Kingi obchodzone było już przed beatyfikac
ją jej święto. Chodzi tu szczególnie o Wieliczkę, Bochnię i Nowy Korczyn. W pier
wszych dwóch miejscowościach święto to stało się popularne dzięki rozwijającemu się 
kultowi Kingi wśród górników kopalni soli. Początkowo miało ono charakter czysto 
prywatny. Bardziej uroczyście zaczęto je obchodzić po 1645 r., to jest po ugaszeniu 
wielkiego pożaru w wielickich żupach solnych20. Wtedy to uroczystość Kingi nabrała 
oficjalnego charakteru dzięki wyraźnej inspiracji królów polskich. Król Jan Kazimierz 
w 1665 r. uposażył z żup solnych kościół w Bochni i nakazał przy tym odprawiać w dniu 
24 lipca na cześć Kingi mszę św. Natomiast Michał Korybut Wiśniowiecki, powołując 
się na przykład swoich poprzedników, wydał w 1670 r. specjalny dokument, na mocy 
którego ufundował doroczne nabożeństwo 24 lipca w wielickim i bocheńskim kościele 
parafialnym. Wyznaczył przy tym stałą pensję pobieraną corocznie z dochodów kopalni 
soli dla wspomnianych kościołów21.

17 De В. Kinga, seu Cunegunde Virgine Poloniae dusissa, ordinis s. Clarae apud antiquam Sandecz 
in Palatinatu Cracoviensi, w: „Acta Sanctorum, Julii tomus quintus” (32 t.) Parisiis et Romae 1868. 
s. 661-783.
18 K. Szwarga, Kult liturgiczny błogosławionej Kingi w Роксе, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 
1971 r., 1 .18, z. 4, s. 54.
19 Akta procesu beatyfikacyjnego..., w: K. Szwarga, Kult liturgiczny..., s. 57.
20 Processus, к. 556.
21 К. Szwarga, Kult liturgiczny..., s. 58.
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W kościele klasztornym w Starym Sączu, poza głównym świętem lipcowym, z kul" 
tern Kingi związane były również inne uroczystości. Tak np. było ze świętem Gerwazego 
i Protazego, które znane było w Starym Sączu od dawna. Obchodzono je w związku 
z tym, iż w dzień tych męczenników, a dzięki modlitwom Kingi, Bolesław Wstydliwy 
odniósł zwycięstwo nad Jaćwingami. Z tej też przyczyny odprawiano uroczystą mszę św. 
przy ołtarzu i grobie Kingi22.

Według tradycji, w Starym Sączu uroczystości obchodzono również w dzień naro- 
dżin Kingi (4 marca). Była to jednak przede wszystkim uroczystość klasztorna. Dopiero 
w XX w. dzień ten stał się świętem szkoły prowadzonej przez zakonnice, której Kinga 
była patronką. Organizowano wówczas różne uroczystości i akademie poświęcone 
„Pani ziemi sądeckiej”, a udział w nich brała głównie młodzież szkolna23.

Mieszkańcy Starego Sącza, doświadczani różnymi nieszczęściami, często zwracali się 
do swojej patronki z prośbą o pomoc. Od 1644 roku odprawiano co kwartał, przy 
wystawionych relikwiach księżnej, uroczystą wotywę do Trójcy św., podczas której 
proszono Kingę o ocalenie miasta i okolicy od klęsk i nieszczęść24.

Z postacią Kingi związane były niektóre kościoły, szczególnie starosądecki kościół 
klasztorny Trójcy św. oraz drewniany kościółek pod wezwaniem św. Mikołaja w Nowym 
Korczynie25.

Kaplica klasztorna w Starym Sączu, pierwotnie pod wezwaniem Matki Bożej Boles- 
nej, otrzymała w XVII stuleciu imię Kingi i przechowywano w niej relikwie związane 
z księżną. Jako świadectwo pamięci po „pani sądeckiej” została również wzniesiona 
drewniana kaplica szpitalna w Dębnie koło Czorsztyna. Razem ze szpitalem dla sześciu 
osób ufundowała ją w 1634 r. Teofila Tarłowna-Ostrogska26.

Przy strumyku płynącym spod Ociemnego opodal Krościenka nad Dunajcem, zbu
dowano w 1860 r. (istnieje do dzisiaj) kapliczkę poświęconą Kindze. Miało to być „tam, 
gdzie święta płakała nad niewdzięcznością mieszczan”. Wewnątrz do lat pięćdziesiątych 
naszego wieku znajdowała się figura Kingi dłuta Janosa z Dębna.

Również w Krościenku z okazji 600-lecia śmierci Kingi (1892) podjęto myśl upa
miętnienia i uczczenia jej pobytu w Pieninach. W 1904 roku przystąpiono do budowy 
groty-kaplicy przy wejściu na Zamek Pieniński, którą po ukończeniu oddano jako 
„sanktuarium św. Kingi” pod opiekę proboszczom krościeńskim „po wsze czasy”. Mie
szkańcy Krościenka przyzwyczajeni byli od niepamiętnych czasów tytułować Kingę

22 Ibidem, s. 65. O zwycięstwie Bolesława Wstydliwego nad Jaćwingami dzięki modlitwom Kingi 
w dniu św. Gerwazego i Protazego wspominają „Acta Sanctorium...”, t. 32, s. 14.
23 Ibidem, s. 65.
24 Processus, к. 462; 473; 478, 486; 503.
25 „Acta Sanctorum...”, t. 32 p. 12, s. 781 wspominają o cudach doznanych w kościele św. Mikołaja 
w Korczynie.
26 J- Sygański, Arendy klasztoru starosądeckiego w XVI i XVII wieku, Lwów 1904, s. 93.
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świętą. Jedna z głównych ulic miasta, prowadząca do Pienin, nosiła do 1948 r. nazwę 
św. Kingi (dziś ul. Kingi)27.

Tradycja przekazała również istnienie osobnej kaplicy nad źródłem Kingi w Starym 
Sączu. Obecnie znajduje się tam mała kapliczka. Legenda mówi, że niedaleko klasztoru 
znajdował się strumień wody spływający z gór i potoków w przeciwnym kierunku do 
klasztoru. Kinga z dwiema siostrami, świadkami cudu, wyszła z klasztoru, wziąwszy ze 
sobą lipową laseczkę i udała się do źródła strumienia. Modląc się i wznosząc ręce, 
jednocześnie wyznaczała laską drogę od źródła do klasztoru. Strumień zmienił bieg i od 
tej pory nie brak było wody w klasztorze. W miejsce wetkniętej laski wyrosła lipa, pod 
nią zaś bije źródełko, które odtąd leczyło choroby ludzkie28 29.

K. Szwarga uważa, że kaplica nad źródełkiem w Starym Sączu musiała istnieć na 
długo przed beatyfikacją Kingi, gdyż akta porcesu z 1684 r., wspominając o niej i o licz
nych pielgrzymach odwiedzających ją, nie zwracały w ogóle uwagi na szczegóły związa- 
ne z jej powstaniem .

Szczególnie związani z postacią Kingi byli górnicy. Ogólnopolski zasięg i popularność 
zdobyła legenda o powstaniu kopalni soli w Wieliczce i Bochni. Według jednej z wersji 
księżna w czasie wizyty na Węgrzech prosiła ojca o ofiarowanie jej jednego szybu 
w Marmosz. Rzuciła tam swój pierścień. Przywiezieni przez nią fachowcy górnicy 
podobnych bogactw mieli szukać w Polsce i w pierwszej wydobytej przez nich bryle soli 
znaleźli ów pierścień, który Kinga żartobliwie rzuciła do szybu na Węgrzech30. Później
sze wersje dodawały legendzie dalszych rysów baśniowych. Według jednej z nich np. 
Kinga wrzuciła pierścień do żup królewskich i zasnęła, zastrzegając, by jej nie budzono. 
Górnicy przerażeni podziemnymi grzmotami nie spełnili prośby i obudzili księżniczkę. 
Rozżalona wyjechała do Polski i w miejscu, gdzie witana była przez męża, kazała kopać. 
Znaleziono wówczas rzekomą bryłę soli, w której pierścień „palił się jak gwiazda”. 
Legenda głosi, że sól „doszłaby pod sam Kraków”, gdyby Kingi nie zbudzono za 
wcześnie31. W podziemnych komorach solnych istniały kaplice poświęcone Kindze. 
W Wieliczce taka kaplica istniała prawdopodobnie już pod koniec XVII wieku. Po 
spaleniu się jej wystroju górnicy poświęcili swojej patronce nową kaplicę, tym razem 
wykutą w caliźnie solnej, stosownie do zakazu używania w budowie i wystroju kaplic 
jakichkolwiek materiałów stwarzających niebezpieczeństwo zapalenia się32.

27 Ks. B. Krzan, Klejnot zagubiony w górach. 700-lecie Krościenka nad Dunajcem, Krościenko nad 
Dunajcem 1988, s. 21-22.
28 E. Helenjusz, Rozmowy o polskiej koronie, Kraków 1873,1 .1, s. 55.
29 K. Szwarga, Kult liturgiczny..., s. 77.
30 J. Długosz, Vita beatae Kunegundis, op. cit., s. 189-191.
31 W. Ciesielski, Kilka podań górniczych przy wycieczce do Wieliczki zebranych, w: „Tygodnik Ilustro
wany” 1869, t. 4, nr 83, s. 54-57.
32 Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XVI-XVIII w., oprać. A. Keckowa, w: Źródła do dziejów 
nauki i techniki, Wroclaw 1963, t. 4, s. 117-119.
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Przejawem kultu Kingi były również wznoszone ołtarze związane z miejscami jej 
pobytu. Pierwszymi były prawdopodobnie ołtarze zbudowane obok jej grobu w ka
plicy z relikwiami. Istniały również podobne ołtarze w kościele franciszkańskim 
w Starym Sączu, w Nowym Korczynie, w kościółku św. Mikołaja, a także w miejsco
wościach w jakikolwiek sposób związanych z jej życiem albo w miastach posiadają
cych kopalnie soli. Na terenie Sądeczyzny i Podhala oraz w Nowym Korczynie 
motywem nadawania takich wezwań była żywa pamięć przechowywana wśród tam
tejszej ludności o pobycie, podróżach i działalności Kingi33. W Sądecczyźnie wpły
wała również na to działalność klasztoru klarysek. Oddziaływanie zakonnic klaszto
ru sądeckiego przejawiało się w propagowaniu kultu ich fundatorki, a także w po
święcaniu jej fundacji powstających w okolicznych wioskach, których większa część 
była własnością klasztoru34.

Okolice Starego Sącza stanowią niewyczerpane źródło legend i podań o Kindze, 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jedna z nich mówi o ucieczce Kingi z Bole
sławem do Pienin. Ponieważ do Zamku Pienińskiego nie można było dostać się w obu
wiu, Kinga musiała dojść tam boso. Idąc, kaleczyła nogi ostrymi kamieniami i zalewała 
się przy tym łzami. Gdzie upadła kropla krwi, wyrastał goździk czerwony, a z każdej 
uronionej łzy —  biały. Na pierwszym zaś kamieniu, który dotknęła bosą stopą, pozosta
ło wierne jej odbicie. Jak głosi tradycja, kamienna płyta z odciskiem stopki znajduje się 
po dziś dzień w klasztorze starosądeckim35.

W podaniach ludowych przetrwała również inna legenda dotycząca Zamku w Pieni
nach, która również opowiada o ucieczce Kingi przed Tatarami. Księżna widząc pościg 
Tatarów rzucała za siebie — jak bohaterki wielu innych baśni — różne przedmioty. Ze 
wstążki powstała rzeka, z grzebienia wyrósł las, z różańca Pieniny, z lusterka ogromne 
jezioro, a przecięte laską góry utworzyły przełom Dunajca36. Tradycja ludowa zachowa
ła również podanie o okryciu chmurą Zamku Pienińskiego w chwili, gdy mieli go 
zdobyć Tatarzy37. Popularność w całej Polsce zdobył inny fragment ucieczki przed 
Tatarami. Kinga uciekała z siostrą Jolantą, Konstancją i 70 zakonnicami. Poddani 
klasztoru mieli dostarczyć koni, lecz ze strachu przed najeźdźcami porzucili zakonnice 
i te odtąd musiały uciekać pieszo. Z pomocą przyszedł im chłop z pobliskiej wsi, który 
wyprzągł woły z pługa i wywiózł zakonnice w Pieniny. Kinga nakazała mu, aby oznajmił 
pogoni, że przechodziła tędy w czasie siewu. Na drugi dzień zdumiony chłop zobaczył

33 K. Szwarga, Kult liturgiczny..., s. 79-80.
34 J. Wiatrowski, Z dziejów latyfundium klasztoru klarysek ze Starego Sącza XIII-XVII w. w: „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego” 1959, z. 13, seria A., s. 113.
35 S. Rosół, Święta Kinga, jej klasztor i miasto Sącz Stary, Nowy Sącz 1892, s. 21.
36 Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 167.
37 S. Morawski, Sądecczyzna, Kraków 1863, t. 1, s. 160-163.
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na swym polu gęsto porosły i wykłoszony już łan zboża. Gdy nadciągnęli Tatarzy, mógł 
powiedzieć im zgodnie z prawdą i życzeniem księżnej, kiedy tędy przejeżdżała. Wówczas 
najeźdźcy zaniechali dalszego pościgu38.

PIELGRZYMKI I UZD R O W IEN IA

P ielgrzymki ludzi średniowiecznych były zjawiskiem powszechnym. Wielkie rzesze 
wędrowały do Rzymu, Hiszpanii, Jerozolimy. Pielgrzymowano też do miejscowości 

położonych bliżej: do Francji czy Niemiec, np. do Magdeburga. Mieszko I posłał dary 
do grobu św. Udalryka w Augsburgu, Władysław Herman do opactwa w St. Gilles do 
Prowansji, a Bolesław Krzywousty osobiście pielgrzymował na Węgry, aby odpokuto
wać oślepienie i śmierć brata Zbigniewa39.

Pątnictwo na ziemiach polskich osiągnęło pełny rozwój dopiero w XIII w. Być może 
miało to związek z polityką zjednoczeniową książąt dzielnicowych w przypadku kultu 
Stanisława, Wojciecha i Jadwigi Śląskiej. Rozwój czci lokalnych patronów trzech dziel
nic, pretendujących do roli potencjalnego ośrodka zjednoczeniowego, miał podnieść 
ich prestiż polityczny, a jednocześnie zmierzał do zmiany danego kultu lokalnego 
w patronat ogólnokrajowy40.

Ogólne ożywienie kultów rodzimych miało podłoże nie tylko polityczne. W ducho
wości średniowiecza dużą rolę odgrywał kult regionalnych świętych. Wiara w nieza
wodność pośrednictwa patronów i zapotrzebowanie na własnych świętych było nie
zwykle silne.

Obok pobudek natury religijnej w procesie tworzenia się nowych kultów lokalnych 
występował konkretny czynnik: materialna korzyść wynikająca z faktu posiadania reli
kwii własnego świętego41. Ruch pielgrzymkowy, koncentrujący się w kościołach kla
sztornych, stanowił poważne źródło dochodów dla konwentów. W ślad bowiem za 
rozwojem miejsca pielgrzymkowego szły pokaźne sumy pochodzące z ofiar pątników, 
będące często przedmiotem sporu biskupów i kleru świeckiego z konwentami. Konflik
ty rozgrywały się nie tylko na płaszczyźnie spraw materialnych. Obsługa i organizacja 
ruchu pątniczego angażowały zakonników do duszpasterstwa specjalnego, dając im na

38 S. Udziela, Opowiadania ludowe ze Starego Sącza, Wisla 1894, t. 9, s. 100-101.
39 K. Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Część pierwsza 
966-1795, Lublin 1962, s. 45.
40 J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa pokkiego na przełomie XIII i XIV w.f Warszawa 
1954, s. 440.
41 M. H. S. Witkowska, Zagadnienie mentalności religijnej w świetle „Miracula” z XIII/XIV w.y w: Ko
ściół w Роксе, red. J. Kloczowski, Kraków 1966, s. 596.
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mocy specjalnych przywilejów papieskich znaczne uprawnienia w zakresie jurysdykcji 
kościelnej, a to niekiedy naruszało kompetencje biskupie42.

Zasięg geograficzny kultu pątniczego ulegał zmianom. Zależał zarówno od aktywno
ści religijnej ośrodka kultu, jak i od stosowanych środków propagandy. Mógł przekształ
cać się wskutek odziaływania czynników pozareligijnych, jak: rozwój lub zanik kultury 
regionalnej, kształtowania się nowych stosunków gospodarczych, kontaktów między
ludzkich, stanu dróg czy sytuacji politycznej. Faktyczne oddziaływanie miejsca kultu 
mogło obejmować znacznie szerszy krąg ludzi, którzy, nie mając nigdy okazji odbycia 
pielgrzymki, uczestniczyli w rozwoju danego kultu pośrednio: poprzez związki rodzinne 
czy sąsiedzkie z tymi, którzy odbyli pielgrzymkę i poszerzyli krąg dalszego ośrodka 
pielgrzymkowego43.

Starosądecki ruch pątniczy obejmował wszystkich, do grobu Kingi przybywały za
równo kobiety, dzieci, jak i mężczyźni. W pierwszym wieku kultu (XIV w.) Kingę 
uznawano przede wszystkim za opiekunkę dzieci i kobiet. Z biegiem czasu (w XVII w.) 
wzrastała liczba mężczyzn przybywających do grobu Kingi, a zmniejszała się w stosunku 
do nich liczba kobiet i dzieci44. Fakt, że od XV w. w opisach wyraźnie wzrosła liczba 
mężczyzn, a zmniejszyła się liczba kobiet, K. Szwarga tłumaczy tym, że wiadomości 
o pielgrzymach tego okresu były czerpane przede wszystkim z zeznań świadków proce
sów beatyfikacyjnych. Podczas procesów przesłuchiwani byli zaś w większości mężczyź
ni, opowiadający zazwyczaj o łaskach, których sami doznali za przyczyną Kingi45.

Do Starego Sącza przybywali zarówno świeccy, jak i duchowni, chociaż ci ostatni 
stanowili mniejszość. Dopiero w XVII w., gdy nasiliły się starania o beatyfikację Kingi, 
liczba ich znacznie wzrosła. Pielgrzymi świeccy rekrutowali się nie tylko z warstw 
niższych, przybywali również mieszczanie, szlachta, senatorowie, a nawet królowie.

Pielgrzymowali przedstawiciele wszystkich ówczesnych zawodów, ze szczególnym 
podkreśleniem górników kopalni soli. Nie bez znaczenia w tym względzie była powsze
chnie przyjmowana opieka Kingi nad kopalniami soli podczas pożarów. Związane z tym 
były dwie duże pielgrzymki górników do Starego Sącza, z Bochni ok. 1431 r. i z Wielicz
ki w 1645 r.46

Wśród pątników przeważały cele błagalne. W większości wypadków cud miał nastą
pić w wyniku dokonanej pielgrzymki. Do grobu Kingi przybywali więc ludzie chorzy, 
oczekując na cud uzdrowienia. Z ostatecznej redakcji Miracula Kyngae (z 1329 r.), 
wynika, że za sprawą świętej wyzdrowiało 846 osób, w tym 60 chorych na wzrok, 
określanych często jako ślepych. Wśród chorób oczu można zidentyfikować kilkakrot

42 A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa, Lublin 1984, s. 107.
43 A. Witkowska, Kulty pątnicze..., s. 116.
44 K. Szwarga, Społeczny charakter pielgrzymek starosądeckich (XIV-XVII), w: „Roczniki Teologicz- 
no-Kanoniczne” 1967,1 .14, s. 29.
45 Ibidem, s. 29.
46 K. Szwarga, Społeczny charakter..., s. 31-32.
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nie: jaglicę, jaskrę, zaćmę, ropień oczodołu, zapalenie spojówek, prawdopodobnie 
zapalenie tęczówki i odklejenie siatkówki. Choroby gardła i uszu uważano zapewne za 
dolegliwości zbyt powszechne, aby prosić o interwencję świętych47. W grupie chorób 
wewnętrznych występowały m.in.: choroba wrzodowa żołądka, schorzenie ślinianek, 
żółtaczka. W grupie chorób dziecięcych dały się zidentyfikować: zamartwica, niewydol
ność oddychania i krążenia, rzadka choroba zwaną rybią łuską, przepuklina pępkowa, 
krzywica, skaza pokarmowa i inne niezidentyfikowane choroby niemowlęce48.

Nieznajomość przyczyn i charakteru chorób nerwowych czy psychicznych, prowa
dziła do przypisywania ich symptomów i skutków działalności szatana. I tak: przypadki 
epilepsji, obłąkania i faktycznego opętania, tłumaczono jedynie bezpośrednią ingeren
cją złego ducha. W wyniku tego chory umysłowo poddawany bywał egzorcyzmom 
i traktowany przez środowisko jak opętany49.

Starosądeckie centrum kultu Kingi w zasadzie obejmowało swoim wpływem ziemię 
sądecką, której liczne miejscowości wchodziły w skład tak pierwotnego uposażenia 
klarysek, jak i rozwijającego się z biegiem lat latyfundium klasztornego. Poza granicami 
ziemi sądeckiej kult sięgał w kierunku północnym po Radków, Piotrowice i Nowy 
Korczyn, leżące na lewym brzegu Wisły i ujścia rzeki Nidy, docierając na zachodzie do 
Krakowa i Wieliczki. Zasięg kultu obejmował teren południowej części diecezji kra
kowskiej, dobrze rozwinięty osadniczo dzięki dogodnym warunkom naturalnym oraz 
przebiegającemu przez ziemię sądecką traktowi handlowemu z Polski na Węgry50.

Do Starego Sącza przybywali również pielgrzymi spoza granic Polski. W Miracula 
Kyngae jest wzmianka o odwiedzeniu jej grobu przez przybyszów z Węgier51. Być może 
w tym wypadku pewne znaczenie miało węgierskie pochodzenie Kingi, a w związku 
z tym chęć odwiedzenia jej grobu przez licznie przybywających wówczas do Krakowa 
kupców węgierskich. Pielgrzymi przychodzili też ze Spiszą.

ST A R A N IA  O  BEATYFIKACJĘ I KANONIZACJĘ

P ierwszym wyraźnym przejawem troski o beatyfikację Kingi był apel J. Długosza 
w przedmowie do Vita beatae Kunegundis o wyniesienie Kingi na ołtarze52. Sprawę

47 J. Tyszkiewicz, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983, s. 149.
48 Ibidem, s. 147.
49 M. H. S. Witkowska, Zagadnienie mentalności..., s. 626.
50 S. Zachorowski, Węgierskie i polskie osadnictwo Spiszu do połowy XIV w., Kraków 1909, s. 239. 
A. Witkowska Miracula małopolskie z XIII i XIV w. Studium źródłoznawcze. „Roczniki Humanistycz
ne” 1971 r., 1 .19, s. 2, s. 120.
51 Vita sanctae Kyngae. Miraculum XXI, MPH, t. 4, s. 742.
52 J. Długosz, Vita beatae Kunegundis, op. cit., s. 184-189.
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beatyfikacji Kingi popierali władcy polscy, zwłaszcza Wazowie, później zaś Jan III Sobie
ski. Na jego apelacje papież Innocenty XI wydał polecenie rozpoczęcia procesu. 
2 X 1683 r. biskup krakowski Jan Małachowski i sufragan Mikołaj Oborski otrzymali 
misje przeprowadzenia badań. Uroczyste rozpoczęcie procesu poprzedzono nabożeń
stwem w kościele św. Andrzeja w Krakowie 21 II 1684 r., z udziałem rodziny królew
skiej Jana III, biskupów, dostojników świeckich i duchownych.

10 VI 1690 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła odwieczność kultu. Decyzja ta 
otrzymała nazajutrz potwierdzenie papieskie Aleksandra VIII, na mocy którego zezwo
lono na obchodzenie dorocznego święta ku czci Kingi 24 lipca przez kler zakonny 
i diecezjalny w całej Polsce i zakon franciszkański na całym świecie53. Bardzo uroczy
ście obchodzone było w 1691 r. pierwsze oficjalne święto Kingi. W Starym Sączu 
połączono je z pobeatyfikacyjnym „triumfem Kingi”. Podobne obchody miały miejsce 
także w innych ośrodkach kultu, a zwłaszcza w kościele klarysek św. Andrzeja w Kra
kowie. Po trudnych i długotrwałych staraniach dzień śmierci Kingi otrzymał największą 
rangę święta. Ogłoszenie odnośnego dokumentu było okazją do odprawienia specjalne
go nabożeństwa w Starym Sączu, połączonego z procesją od kościoła franciszkanów do 
kościoła klarysek. Również w kilku innych miejscowościach poza Starym Sączem, 
zwłaszcza tam, gdzie mieszkali górnicy, uroczyście obchodzono święto Kingi po jej 
beatyfikacji. W Bochni połączone ono było z odpustem górniczym, w tym też dniu 
wypłacano pensje z żup bocheńskich i wielickich54.

31 VIII1715 r. Kongregacja przyznała Kindze tytuł patronki Polski i Litwy, zatwierdzony 
przez Benedykta XIII. Święto zostało przeniesione na najbliższą niedzielę po 24 lipca.

Ożywienie kultu i cuda doznawane przez pielgrzymów w ośrodku starosądeckim 
spowodowały wszczęcie starań w 1753 r. o jej kanonizację, z inicjatywy ówczesnej ksie- 
ni starosądeckiej Teresy Stadnickiej. Prace nad procesem kanonizacyjnym zostały 
przerwane przez rozbiory Polski55. Już w 1782 r. za sprawą Aleksandra Heitera, admini
stratora salin krakowskich z ramienia Austrii, zniesione zostało w Wieliczce święto 
Kingi razem z innymi świętami górniczymi, a na ich miejsce wprowadzono uroczystość 
św. Józefa i św. Teresy, patronów zaborczej dynastii. W ramach konfiskaty majątku 
klarysek w lutym 1782 r. władze austriackie zabrały złoty relikwiarz z głową Kingi, 
srebrną trumnę i inne kosztowności związane z kultem. Dopiero po dłuższych stara
niach klaryski zdołały odzyskać same relikwie56.

Zrabowane relikwiarze zastąpiono w XIX w. nowymi, w których z pietyzmem prze
chowywane są do dziś relikwie głowy, ręki i kręgu szyjnego Kingi. Pozostałe kości złożo
ne są w srebrnej trumience, pochodzącej również z XIX w. Zachowały się także drobne

53 Hagiografia pobka, red. O. R. Gustaw OFM, Poznań 1971, t. 1, hasło Kinga —  autor hasła 
M. H. S. Witkowska, s. 770.
54 K. Szwarga, Kult liturgiczny..., s. 59-61.
55 Hagiografia polska, 1 .1, s. 771.
56 K. Szwarga, Kult liturgiczny..., s. 63.
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przedmioty używane przez Kingę: kryształowy kubek, pierścień, medalion, łyżeczka 
jaspisowa, rękojeść noża (sztyletu) z napisem Ava Maria i trzon pieczęci z kryształu 
górskiego oraz Psałterzyk z końca XIII w.57

Uroczystość 600-lecia śmierci Kingi obchodzona była bardzo uroczyście na terenie 
Krakowa, Bochni, Wieliczki. Do Starego Sącza w tym dniu przybyło ok. 150 tys. 
pielgrzymów, a 100 księży odprawiało mszę. Na uroczystościach gościli m.in. kardynał 
Dunajewski, arcybiskup ormiański i arcybiskup lwowski. Miały wówczas miejsce liczne 
procesje z relikwiarzami, ze starożytną figurą mającą przypomnieć postać Kingi, jak 
również procesje o charakterze błagalnym. Podobnie np. w 1913 r. modlono się do 
Kingi o deszcz58.

W tym czasie emigracja polska przeniosła kult Kingi do Stanów Zjednoczonych. 
W 1844 r. powstało w Chicago polskie zgromadzenie ss. franciszkanek, zwane powsze
chnie Kunegundkami.

Nowe starania o kanonizację prowadziły na przełomie XIX i XX w. klaryski starosą
deckie, wspierane przez biskupów tarnowskich. W 1905 r. papież Pius X zezwolił na 
rozpoczęcie prac związanych z procesem, jednak ponownie przeszkodziła wojna.

Następna petycja o kanonizację Kingi wyszła w 1936 r. od synodu biskupów polskich 
na Jasnej Górze. Po drugiej wojnie światowej podjęto nowe starania, które do dzisiaj nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów59.

57 Klasztor błogosławionej Kingi w Starym Sączu, Stary Sącz 1990, s. 15.
58 K. Szwarga, Błogosławiona Kinga i jej klasztor Sącz Stary, Kraków 1988, s. 36.
59 Hagiografia polska, t. 1, s. 772.
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SZCZERBIEC, INSYGNIUM — AMULET 
BOLESŁAWA POBOŻNEGO

T o jest miecz... Bolesława księcia ...” —- tak brzmiał uszkodzony napis na nieist
niejącej już okładzinie z trzonu rękojeści Szczerbca1. Już kilka pokoleń history

ków usiłowało zidentyfikować tego władcę spośród jego licznych piastowskich imienni
ków. Ich badania pozwoliły odrzucić przypuszczenia o nieautentyczności miecza i roz
wiać legendę przypisującą go Bolesławowi Chrobremu. Szczerbiec okazał się być 
insygnium jednego z książąt żyjących w pierwszym stuleciu rozbicia dzielnicowego 
Polski. Którego z nich, pozostało do dzisiaj zagadką. Przedstawiając dotychczasowe 
poglądy historyków na temat miecza oraz formułując własne uwagi i hipotezy, postaram 
się usystematyzować je pod względem stosowanych metod badawczych.

M E TO D A  EPIGRAFICZNA

K lasyfikacja alfabetu inskrypcji ze Szczerba prowadzi tutaj do ustalenia ogólnej 
chronologii zabytku. Podstawowe znaczenie w tej metodzie mają wyniki badań 

W. Semkowicza przyjmującego, iż napisy na mieczu noszą wyraźne znamiona ostatniej 
ćwierci XII w. Obecnie, choć z pewnymi oporami, uznaje się konieczność rozszerzenia 
tego przedziału czasowego i ostatecznie ustala się dość znaczną jego rozpiętość między 
końcem XII a połową XIII w.2 Nieuchronną konsekwencją tak przyjętego datowania

1 Napisy z dwóch zaginionych okładzin rękojeści Szczerbca znane są dzięki rysunkowi i opisowi 
miecza J. Przybylskiego z 1792 r., J. N. Sadowski, Mieć* koronacyjny polski „Szczerbcem” zwany, 
„Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny” 1894, seria 2, t. 5, tab.
1 i II poza tekstem.
2 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951, s. 556; B. Kürbis, Inskrypcje (Pobka), w: Słownik 
starożytności słowiańskich, t. 2, Wrocław 1964, s. 274; J. Lileyko, Regalia pobkiet Warszawa 1987, 
s. 77.
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jest obszerna lista żyjących w tym czasie książąt o imieniu Bolesław. Jej zestawienie, 
o czym zapomniano, jest jednym z podstawowych działań w poszukiwaniu rozwiązania 
zagadki miecza. Jako jego potencjalnych pierwszych właścicieli należy wymienić: Bole
sława Kędzierzawego ok. 1121/1138-1173, Bolesława Wysokiego ok. 1127/1163-1201, 
Bolesława Mieszkowica ok. 1159/1194—1195, Bolesława Mazowieckiego ok. 1208/1230-1248, 
Bolesława Pobożnego ok. 1221/1239-1279, Bolesława Rogatkę ok. 1225/1241-1278, 
Bolesława Wstydliwego 1226/1227-1279. Listę tę można jednak rozszerzyć o dalsze 
postaci. Chodzi tu przede wszystkim o: Bolesława s. Bolesława Kędzierzawego ok. 
1156-1172, Bolesława s. Kazimierza Sprawiedliwego ok. 1168-1183, Bolesława s. Bo
lesława Wysokiego ok. 1160-ok. 1178, Bolesława s. Henryka Brodatego ok. 1192-ok. 
1207. Wszyscy czterej zmarli jeszcze przed politycznym usamodzielnieniem, trzeba 
jednak pamiętać, że byli synami pierworodnymi i w chwili śmierci osiągnęli lub byli 
bliscy osiągnięcia wieku sprawnego3.

Jako dwunastego wymieniłbym także Przemyślidę Bolesława Szepiołkę zmarłego w 
1241 r. Wiadomo bowiem, że ten książę wygnaniec należał do blisko związanej z Piasta
mi śląskimi rodziny czeskich Dypoldowiców. Swój związek z Polską zaznaczył w dzie
jach udziałem w bitwie pod Legnicą, gdzie poległ u boku swego ciotecznego brata 
Henryka Pobożnego4.

Ponieważ wszyscy wymienieni książęta mogli być właścicielami Szczerbca, to dalsze 
badania powinny zmierzać do dokonania innymi metodami ich selekcji negatywnej.

asadniczą jej rolą jest wykazanie możliwości przejścia Szczerbca z rąk szukanego
Bolesława do Władysława Łokietka, tj. władcy, który posiadał go w XIV w. Metoda 

ta obarczona jest poważną wadą —  stosując ją, można opierać się głównie na jasnej, ale 
przecież niekoniecznie odbijającej prawdziwe losy miecza regule. Niezbędne jest tu 
bowiem przyjęcie, że był on najczęściej przekazywany w spadku: najstarszemu synowi, 
kolejnej głowie rodziny lub innemu głównemu spadkobiercy. Hipotetyczne wędrówki

3 Podstawowe informacje na temat wymienionych książąt podają: O. Balzer, Genealogia Piastów, 
Kraków 1895; W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959; K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, 
t. 1, Wrocław 1973. W przypadku pierwszych siedmiu Bolesławów podałem dodatkowo rok ich 
wstąpienia na tron.
4 Bolesław Szepiołka był synem księcia czasławskiego Dypolda i Adelajdy córki Bolesława Wysokie
go. Szerzej o związkach Dypoldowiców ze Śląskiem: S. Zakrzewski, Piast czy Przemyślida, „Kwartalnik 
Historyczny” 1906, t. 20, s. 451-482; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, 
s. 144-145, 215-218, 224, 322; K. Jasiński, Działalność czeskich Dypoldowiców na Śląsku w pierwszej 
połowie XIII w.у w: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 4, Warszawa 1990,

M E T O D A  G ENEALO G ICZNA

s. 171-203.
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miecza przedstawię w sposób schematyczny, szerzej omawiając jedynie przypadki bu
dzące wątpliwości.

1. Bolesław Kędzierzawy -> Leszek Mazowiecki Kazimierz Sprawiedliwy Leszek 
Biały -» Bolesław Wstydliwy Leszek Czarny -> Władysław Łokietek. W schemacie 
tym znalazłoby się miejsce dla wątpliwych: Bolesława Bolesławowica i Bolesława Kazi- 
mierzowica.

2. Bolesław Wysoki Henryk Brodaty Henryk Pobożny Bolesław Rogatka. 
Dalsza rekonstrukcja może tutaj napotykać trudności ze względu na powikłane losy 
tego księcia5. Bolesław Rogatka, będąc postacią nieobliczalną, mógł utracić miecz 
w najróżniejszych okolicznościach, zwłaszcza w wyniku klęsk, które ponosił w walkach 
z braćmi. W związku z tym Szczerbiec mógłby trafić w ręce najstarszego z nich —  
Henryka Białego, stąd dalej: Henryk Probus -» Przemysł II Władysław Łokietek. 
Dwa ostatnie ogniwa przedstawiają wariant optymistyczny. Miecz jako własność linii 
śląskiej powinien przejść raczej w ręce drugiego spadkobiercy Probusa, tj. do Henryka 
Głogowskiego. On i jego synowie byli przeciwnikami Łokietka, co zdaje się czynić 
wątpliwą hipotezę śląskiego pochodzenia Szczerbca6. W przedstawionym schemacie 
należałoby ewentualnie umieścić Bolesława Bolesławowica i Bolesława Henrykowica.

3. Bolesław Mieszkowic. Już na samym początku odnotować trzeba zupełnie nie
prawdopodobny domysł M. Morelowskiego, iż Szczerbiec wraz z Kujawami odziedziczył 
po nim Konrad Mazowiecki. Miecz byłby tutaj osobistą własnością Bolesława i nie 
wiedzieć czemu miałby go przejąć dalszy, należący do zwaśnionej części rodziny, krewny. 
Zresztą według nowszych ustaleń dzielnica kujawska znalazła się w rękach mazowiec
kich najwcześniej pięć lat po śmierci Mieszkowica7. Łańcuch należy zatem poprowa
dzić dalej następująco: Mieszko Stary -> Władysław Laskonogi -> Henryk Brodaty -> 
Henryk Pobożny -*■  Bolesław Rogatka. W 1244 r. Bolesław, wyrzekając się chwilowo 
praw do Wielkopolski i doprowadzając do ślubu swej siostry Elżbiety z Przemy
słem I mógł zwrócić Szczerbiec jako miecz będący pierwotnie własnością książąt wiel
kopolskich8. W związku z tym dalszymi ogniwami byliby: Przemysł I -> Przemysł II 
Władysław Łokietek.

5 Por. B. Zientara, Bolesław Łysy (Rogatka), w: Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1978, 
s. 172-177.
6 J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego (na przełomie XIII i XIV w.), Warszawa 
1954, s. 255-257. Zob. też B. Zientara, Henryk III Głogowski, w: Poczet...» s. 232-237.
7 M. Morelowski (maszynopis), za A. Nadolski, Szczerbiec (próba analizy bronioznawczej), w: Na 
granicach archeologii, „Acta Archiwum Lodzensis” t. 17, 1968, przyp. 26, s. 117. Na temat panowania 
książąt wielkopolskich na Kujawach (kon. XII-pocz. XIII w.): B. Śliwiński, Początki rządów Konrada 
Kazimierzowica na Kujawach, „Ziemia Kujawska” 1985, t. 7, s. 5 n.; H. Rutkowski, Zajęcie Kujaw 
przez Mieszka Starego, w: Społeczeństwo, t. 5, Warszawa 1992, s. 109-123.
8 K. Jasiński, Rodowoód..., s. 115-116; szerszy kontekst polityczny ślubu Elżbiety i Przemyśla: 
R. Gródecki, Dzieje polityczne Śląska do r. 1290, Kraków 1930, s. 234-237.
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4. Bolesław Mazowiecki Kazimierz Kujawski. Bez głębszego uzasadnienia przyjmu
je się, że po Kazimierzu miecz otrzymać miał Władysław Łokietek. W chwili śmierci 
ojca miał on jednak tylko ok. 8 lat i dwóch dorosłych braci: Leszka Czarnego i Siemo- 
mysła, stąd sądzę, że najpierw Szczerbiec przeszedłby w ręce Leszka, a dopiero po jego 
śmierci (1288) do najstarszego podówczas przedstawiciela kujawskiej linii Piastów, 
tj. właśnie Władysława9.

5. Bolesław Pobożny -> Przemysł II Władysław Łokietek. A. Nadolski, powołując 
się na ustną opinię J. Bieniaka, przyjął, że Łokietek otrzymał Szczerbiec w związku 
z poślubieniem ok. 1293 r. Jadwigi c. Bolesława Pobożnego. Autor ten założył tu 
jedynie „pośrednictwo” Przemyśla II. Ponieważ jednak ślub ten nie łączył się wówczas 
z przekazaniem Łokietkowi dzielnicy teścia, nie widzę powodów, dla których Przemysł 
II miałby wyzbywać się książęcego insygnium. Natomiast słusznie A. Nadolski zwrócił 
uwagę na znaczenie, jakie mógł mieć dla Władysława Łokietka w 1320 r. miecz odzie
dziczony po wielkopolskich krewnych. Rozwijając myśl tegoż autora, można przyjąć, iż 
dla księcia Szczerbiec nie byłby jedynie okazałą bronią ceremonialną. Ciągłość władzy, 
a także jej legalność, symbolizowały przekazywane następcom monarsze insygnia. Te, 
które przypisywano Bolesławowi Chrobremu, zapewne zostały wywiezione przez Cze
chów, a więc dla Władysława były stracone. Dlatego też tak ważne mogło być dla 
księcia posiadanie insygnium będącego własnością ostatniego „prawowitego” króla 
Polski. Warto przy tym zauważyć, że —  jak domyśla się Z. Dalewski —  istniała we 
wczesnym średniowieczu tradycja wręczania miecza w trakcie ceremonii inauguracyj
nych władców polskich. Mogło to zrodzić w XIV w. przekonanie o wykorzystaniu 
Szczerbca w obrzędzie koronacji Przemysła II w 1295 r. Wraz z kultem Bolesława Chro
brego oraz dzięki magii imienia tego władcy, widniejącego przecież na rękojeści Szczer
bca, dzieje miecza mogły obrastać legendą. Nadała ona pozory autentyczności całości 
regaliów będących w posiadaniu Władysława Łokietka i jego następców10.

6. Bolesław Rogatka jak w p. 2.
7. Bolesław Wstydliwy -> jak w p. 1.
8. Bolesław Szepiołka Sobiesław Dypoldowic. Książę ten zmarł na wygnaniu na 

Śląsku zapewne tuż po 1247 r.11 Za jego najbliższego krewnego i spadkobiercę można 
uznać śląskiego seniora Bolesława Rogatkę, stąd dalej jak w p. 2.

9 Dziedziczenie miecza przez Władysława Łokietka bezpośrednio po ojcu przyjmowali: J. N. Sadów- 
ski, op. cit., s. 116 i A. Nadolski, Szczerbiec..., s. 116-117. Daty urodzin i śmierci Kazimierzowiców: 
W. Dworzaczek, op. cit., tab. 3.
10 A. Nadolski, Jeszcze raz o Szczerbcu, Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, t. 7, 
1992, s. 225; tenże, O Szczerbcu, Orle i św. Stanisławie, w: Imagines potestatis, Warszawa 1994, 
s. 168-169; Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy 
w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996, s. 131-132. Por. też: S. Kutrzeba, Koro
nacje królów i królowych w Pobce, Warszawa 1918, s. 10-11, 15; J. Banaszkiewicz, Usque in hodier
num. Średniowieczne znaki pamięci, „Przegląd Historyczny” 1981, t. 72, s. 233-234; M. Rogosz, 
Legenda Szczerbca, „Studia Historyczne” 1988, t. 31, s. 3 n.
11 W. Dworzaczek, op. cit., tab. 11; B. Zientara, Henryk Brodaty, s. 217-218.
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Na podstawie przedstawionych różnych wariantów dziejów Szczerbca, należy stwier- 
dzić znikomą wartość metody genealogicznej. Nie pozwala ona wykluczyć żadnej 
hipotezy dotyczącej pochodzenia miecza.

M E TO D A  B R O N IO ZN A W C ZA

P rowadzi ona do ustalenia chronologii Szczerbca przez zaliczenie go do jednego 
z typów mieczy średniowiecznych. Podstawowe znaczenie mają tu ustalenia 

A. Nadolskiego. Uznał on, iż Szczerbiec należy do okazów tej broni zaliczonych do typu 
XII, I, 6 i występujących w XIII w., głównie w jego drugiej połowie12. Dysponując 
stosunkowo niedawno opublikowanym przez M. Głoska katalogiem mieczy środkowo- 
europejskich, można próbować skontrolować ustalenia A. Nadolskiego. Dość pokaźna 
liczba występujących w nim zabytków zbliżonych typem do Szczerbca13 wpływa tutaj 
na znaczne prawdopodobieństwo wyciąganych wniosków. W pierwszym rzędzie przed
stawię chronologię tych mieczy.

Tabela 1. Chronologia mieczy zbliżonych do Szczerbca 
(wg M. Głoska i A. Nadolskiego)

Pochodzenie

Chronologia

XII-1 poł. XIII w. XIII w.
poł. XIII-pocz. XIV 

w.

Polska 1 3 4
Europa Środkowa 1 11 7
Europa Zachodnia — — 6 *

*  W tym 4 tylko analogie rękojeści.

Z zaprezentowanego zestawienia wynika, że wnioski wyciągnięte przez A. Nadol
skiego potwierdzają się: miecze zbliżone do Szczerbca występowały w Europie 
w XIII w., i to raczej w jego drugiej połowie. Dalszym krokiem służącym rozwiązaniu 
rozpatrywanego problemu może być próba uchwycenia geograficznych prawidłowości 
rządzących pojawianiem się tych mieczy w Polsce i w Europie Środkowej. Rezultaty 
tego typu analiz należy traktować z większą ostrożnością ze względu na możliwość

12 A. Nadolski, Szczerbiec..., s. 119-120, 121. Podobnie M. Głosek, Miecze środkowoeuropejskie 
Z X-XV w., Warszawa 1984, s. 113 z małą korektą typu jelca z 6 na 6a, tamże, s. 128.
13 Za miecze zbliżone do Szczerbca uznałem typy XII z co najmniej jednym dalszym powtarzającym 
się oznaczeniem: I lub 6-6a.
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braku bezpośredniego związku między miejscem znalezienia niektórych mieczy a miej'
scem ich wykonania (łupy, importy, dary) oraz na to, że pochodzenie kilku z nich nie

14jest znane .

Tabela 2. Miejsce znalezienia mieczy lub ich przechowywania dla okazów 
nieznanego pochodzenia (wg M. Głoska)

Ziemia
Pochodzenie

znane nieznane

Wielkopolska 2 -

Kujawy 1 -
z. chełmińska 1 1
Małopolska 1 1*
inne — —

* Szczerbiec

Tabela 3. Miejsce znalezienia mieczy lub ich przechowywania dla okazów 
nieznanego pochodzenia (wg M. Głoska)

Kraj
Pochodzenie

znane nieznane

Niemcy wsch. 7 3
Czechy-Słowacj a - 3
Polska 5 2
Węgry - -

14 W przeprowadzonych analizach uwzględniłem następujące miecze: 33. (Bardiejów) XII, I, 
2 z XIII w.; 74. (Praga) XII (?), I, 1 z XIII w.; 75. (Praga) XII, I, -  z XIII (?) w.; 111. Anklam XII, I, 
-  z XIII w.; 121. Brandenburgia XII, I, 1 z XIII w.; 123. Demin XII (?), I, 1 z XIII w.; 149. Marchlin 
XII, I, 7 z 2 pol. XIII-pocz. XIV w.; 157. Perlberg XII, 1, 3 z XIII w.; 159. Poczdam XII, I, -  z 2 poi. 
XIII-pocz. XIV w.; 169. Szczecin XII, I, la  z pocz. XIV w.; 186. (Berlin) XII, I, -  z XIII w.; 187. 
(Berlin) XII, I, 5 z XIII w.; 188. (Berlin) XII (?), I, la  z pocz. XIV w.; 262. Szczerbiec (Kraków) XII, 
I, 6a z XIII w.; 266. Krosno Młp. XII, B, 6 (?) z poł. XIII w.; 286. Osieczna XII, I, 3 z koń. XIII w.; 
290. Plemięta XII, E, 6a z XIII-pocz. XIV w.; 296. Poznań XII, I, -  z XIII w.; 323. Tupadły XII, I, la  
z koń. XIII -  pocz. XIV w.; 389. (Toruń) XII, F, 6a z XII—1 pol. XIII w. Całość na podstawie 
M. Głoska, katalog, mapy (zestawienie obejmuje zabytki z: Czech, Słowacji, Niemiec wsch., tj. d. 
NRD, Polski i Węgier). Przy mieczach podałem: nr katalogowy, miejsce odkrycia lub w nawiasach 
obecnego przechowywania, typ (gdzie oznacza brak tej części rękojeści) oraz chronologię. 
Analogie zachodnioeuropejskie przedstawił A. Nadolski, Szczerbiec..., s. 120-121; tenże, Jeszcze 
raz...» s. 222, 224. Są to miecze hiszpańskie: „Santa Casilda” XII, G, 6 z 2 poł. XIII w.; króla Kastylii 
Sancha IV el Bravo XII, 1,6 przed 1295 r. oraz same rękojeści: z Muzeum w Cambridge z ok. 1250 r.; 
ze sceny figuralnej z katedry w Lincoln z ok. 1280 r.; z ryciny ze zbiorów paryskich z ok. 1250 r. 
i z miniatury z „Cantigas de Santa Maria” króla Kastylii Alfonsa X (1252-1284).
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Na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy można stwierdzić, że miecze podobne do Szczeń 
bca występowały najczęściej w pasie: z. chełmińska —  Kujawy — Wielkopolska — Bran
denburgia —  Pomorze Przednie ze Szczecinem. Ich koncentracja jest bardzo wyraźnie 
widoczna na terenie brandenbursko-pomorskim. Nasuwać by to mogło przypuszczenie, 
iż Szczerbiec jest naśladownictwem mieczy połabskich lub że mamy tu do czynienia 
z pewnym kręgiem mieczniczym preferującym ten typ mieczy. To pierwsze należy chyba 
odrzucić, albowiem żaden ze znanych obecnie połabskich okazów tej broni nie posiada 
jelca typu 6 (6a). W Europie Środkowej miecze typu XII, 6 występują w Polsce i mają swoje 
współczesne analogie w zachodniej części kontynentu (Hiszpania, Francja, Anglia)15.

Ostateczne rezultaty analizy opartej na danych bronioznawczych zdają się poważnie 
zawężać listę Bolesławów. Miecze najbliższe Szczerbcowi występowały przede wszyst
kim w Wielkopolsce i na Kujawach najpewniej w 2 poł. XIII w. Jako jedyny panujący 
takim kryteriom odpowiada Bolesław Pobożny książę wielkopolski (1239-1279) i ku
jawski (1268-1279). Ze znacznie mniejszym prawdopodobieństwem można wskazać tu 
również jego stryjecznego dziada Bolesława Mieszkowica.

M E TO D A  INTYTULACYJNA

T ak określiłbym próby zidentyfikowania Bolesława na podstawie tytułu, który nosił 
on na inskrypcji pochodzącej z tzw. radziwiłłowskiej kopii Szczerbca. Miecz ów 

zaginął, niemniej z jego opisu z 1740 r. wiadomo, iż został wykonany przed uszkodze
niem jednej z blaszek okrywających trzon rękojeści pierwowzoru. Dzięki temu niekom
pletne napisy znane nam z przekazu J. Przybylskiego z końca XVIII w. wcześniej mogły 
być skopiowane w całości. W 1740 r. odczytywano je w ten sposób: Iste est gladius 
principis et haeredis Boleslai ducis Poloniae et Masoviae, Lanciciae16.

Dla współczesnych historyków jest oczywiste, iż księcia, który mógłby używać takiego 
tytułu, po prostu nie było. Dlatego odrzuca się tutaj bezkrytyczne stanowisko J. N. Sadow
skiego. Dostrzegł on wyraźne podobieństwo między tytułem Bolesława z kopii radziwiłłow
skiej a tytułami Władysława Łokietka zawierającymi formułę heres Regni Poloniae. Oznacza 
to, iż J. N. Sadowski przyjął, że w inskrypcji na rękojeści miecza Poloniae występuje

15 W Europie Środkowej jelec typu 6-6a wydaje się być charakterystyczny dla ziem polskich. Na 
obszarze objętym badaniami M. Głoska wystąpił on jeszcze w mieczach: 40. (Bratysława) XVIIIb, 
G, 6 z XV w.; 49. (Komarno) X, B, 6 z XI-XII w.; 224. (Stralsund) XVIIIb, T 4, 6a z koń. XV w.; 
229. (Cedynia) XVIa (?), K, 6 z XIV w.; 369. (Poznań) XI, — , 6 z 2 poł. ХИ-pocz. XIII w.; 376. 
(Poznań) XVIIIb, U, 6 z 2 poł. XV w.; 391. (Toruń) XI (?), E, 6 z XII-1 poł. XIII w.; 399. 
(Warszawa) XVIa, H, 6 z 2 poł. XIV w.
16 Po raz pierwszy opis miecza radziwiłłowskiego z 1740 r. został opublikowany przez J. Łepkowskie- 
go, Szczerbiec, „Czas” 1881, nr 225, s. 2. Brzmienie inskrypcji podaję według tego artykułu.
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w znaczeniu ogólnym, a nie partykularnym. Taka interpretacja, czego autor ten nie 
zauważył, byłaby możliwa jedynie, gdyby np. w trakcie grawerowania napisu na okładzinie 
rytownik poprzestawiał niektóre wyrazy. Prawidłowy zapis musiałby wyglądać następująco: 
Bolezlai principis (?) et heredis Polonie ducis Mazovie et Lancicie. Dopiero przy takim założeniu 
dalsze przypuszczenie J. N. Sadowskiego, iż chodzi tu o Bolesława I Mazowieckiego, byłoby 
uzasadnione. Wydaje się bowiem, że książę ten mógł manifestacyjnie posługiwać się takim 
tytułem w latach 1247-1248. Występowałby w ten sposób, jako senior Kazimierzowiców 
i pierworodny syn Konrada I Mazowieckiego, z roszczeniami do Krakowa i Łęczycy. Należy 
przy tym przypomnieć, że ówczesny książę krakowski Bolesław Wstydliwy posługiwał się 
pieczęcią z napisem: S. Boleslavi filii Lestconis ducis Polonie, a samą Łęczycą, wbrew woli ojca, 
władał w tym czasie Kazimierz I Kujawski17.

Z niezbyt udaną próbą poprawienia tytułu z kopii radziwiłłowskiej wystąpił W. Semko
wicz. Sądził on, że słowa et haeredis oraz et Masoviae, Lanciciae były dopisane na oryginalnej 
rękojeści na polecenie Władysława Łokietka. Jest to moim zdaniem rozwiązanie nie do 
przyjęcia. Bez tych dodatków inskrypcja musiałaby zajmować całą okładzinę rękojeści, nie 
byłoby więc miejsca na jej uzupełnienie. Musiano by zatem ową okładzinę zastąpić nową, 
wątpliwe jednak, by alfabet zmienionej inskrypcji nosił znamiona końca XII w., tak jak na 
przekazie J. Przybylskiego. Z tego ostatniego powodu domysły Z. Zygulskiego i M. Rożka, iż 
mogła być ona w całości sfałszowana np. w XIV w., w celu związania miecza z Bolesławem 
Chrobrym, są równie niewiarygonde18. Poza tym wtedy wyeksponowano by królewski, 
a nie książęcy tytuł tego władcy.

Natomiast M. Gumowski, przypuszczając, że miecz był własnością Bolesława I Ma
zowieckiego, zaproponował poprawienie Polonie na Plocie dodając, że pojawienie się 
Łęczycy w tytule na kopii musiało być pomyłką. S. K. Kuczyński krytycznie ocenił tę 
hipotezę, wskazując na brak analogii dla dux Plocie w tytulaturze władców Mazowsza 
—  występować mieli oni co najwyżej jako heredes terre Plocensis. Teoretycznie Bolesław, 
władając dzielnicą płocką, mógł użyć takiego niespotykanego w źródłach tytułu w celu 
odróżnienia się od panującego w ziemi czerskiej ojca. W takim razie nie można by było 
jednak wyjaśnić sensu dodania do niego et Mazovie. Jeśli już bowiem zaznaczano by

17 J. N. Sadowski, op. cit., s. 116; verus heres tocius Polonie —  Kodeks dyplomatyczny Pokki, t. 2, cz. 1, 
Warszawa 1848, nr 195 (i in.); por. A. Swierzawski, Dux regni Poloniae i heres regni Poloniae. Ze stu
diów nad tytulaturą władców polskich na przełomie XIII i XIV wieku, „Przegląd Historyczny” 1989, 
t. 80, s. 429-438. Por. F. Piekosiński, Pieczęcie poklde wieków średnichy przy współudziale E. Diehla, 
w: Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. 3, Kraków 1899, nr 85 
(pieczęć Bolesława Wstydliwego); Kronika Wielkopokka, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, 
s. 228-229 (zajęcie Łęczycy przez Kazimierza Kujawskiego). Szerzej o synach Konrada J. Szymczak, Udział 
synów Konrada Mazowieckiego w realizacji jego planów politycznych, „Rocznik Łódzki” 1980, t. 29, s. 9 n.
18 W. Semkowicz, op. cit., s. 558; Z. Żygulski jr., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy 
i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982, s. 92; M. Rożek, Pokkie korony i koronacje, Kraków 1987, s. 140.
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odrębność polityczną obu dzielnic mazowieckich, to zgodnie z tradycją księstwo Bole
sława nazwano by po prostu Mazowszem19.

W literaturze pojawiły się także glosy odmawiające wartości informacji o tytule na 
kopii radziwiłłowskiej. Zdaniem A. Nadolskiego, błędy w odczytaniu inskrypcji mogły 
pojawić się już w momencie kopiowania tytułu z oryginału, kolejne mógł popełnić 
odczytujący je autor opisu z 1740 r.20 Powyższe uwagi należy uznać za słuszne — inne 
napisy z miecza radziwiłłowskiego nie oddają w pełni treści zachowanej oryginalnej 
inskrypcji, pomimo to nie uważam, aby zamykały one drogę do dalszych dociekań. Zbyt 
pochopnie zostałby bowiem odrzucony przekaz, który przecież jako jedyny odnosi się do 
kluczowej sprawy, tj. identyfikacji osoby księcia Bolesława. Przy niewątpliwie błędnym 
odczytaniu napisów z oryginału lub kopii warto zastanowić się, co mogło być główną 
przyczyną popełnienia owych błędów. Następnym krokiem może być próba rekonstruk
cji tytułu księcia. Napisy z oryginału (1) i kopii (2) przedstawiają się następująco:

1A +  ISTE. EST. GLAD(...)
BOLEZLAI. DUC(...)

IB CUM. QUO. EL DN’S. O. S. AUXILL
ETUR.ADUS. PARTES. AMEN

2A ISTE EST GLADIUS PRINCIPIS ET HAEREDIS
BOLESLAI DUCIS POLONIAE ET MAZOVIAE, LANCICIAE

2B F(ELIX) CUM QUO DOMINUS SU O SAU XIL 
ATUR AD OMNES FORTES AMEN

Dotychczas właściwie nie zwracano większej uwagi na napisy z rękojeści Szczerbca 
przedstawione na rysunku K. Wernera w 1764 r. Malarz ten miał trudności w odczyta
niu poszczególnych liter, jednak z pewnością w miarę dokładnie ukazał rozplanowanie 
napisów na trzonie miecza. Z jego rysunku wynika, iż znany nieuszkodzony fragment 
inskrypcji IB pokrywał okładzinę trzonu niemal w całości. Tak prawdopodobnie mu
siało być również i na tej uszkodzonej, wymagała bowiem tego konieczność zachowania 
jednorodności zakomponowania obu napisów. Nie jest możliwe, aby inskrypcja 
2A z kopii, w brzmieniu podanym w 1740 r., mogła zmieścić się na rękojeści oryginal
nego Szczerbca. Podobnie rzecz się ma z fragmentem 2B, w tym jednak przypadku 
widać wyraźnie, że jego odpowiednik IB był po prostu zapisany skrótami. I tu tkwi 
możliwość wytłumaczenia przyczyny pojawienia się pomyłek w przekazie z 1740 r.:

19 M. Gumowski, Szczerbiec pokki miecz koronacyjny, „Małopolskie Studia Historyczne” 1959, t. 2, 
s. 12-13; S. K. Kuczyński, O pohkim mieczu koronacyjnym. Na marginesie artykułu M. Gumowskiego, 
„Przegląd Histortyczny” 1961, t. 52, s. 571. Zagadnienie odrębności obu części Mazowsza omówili: 
A. Gieysztor, S. Herbst, K. Dziewoński, Mazowsze —  nazwa i treść pojęcia w ciągu dziejów, w: Rok 
Ziemi Mazowieckiej, Płock 1962, s. 62 n.; A. Kasperowicz, Najdawniejsza przynależność Mazowsza 
południowego, „Przegląd Historyczny” 1985, t. 76, s. 15-41.
20 A. Nadolski, Szczerbiec..., s. 116; zob. też W. Semkowicz, op. cit., s. 557.
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najpewniej słowa na brakującej części okładziny z trzonu Szczerbca miały postać skró
tów. Musiały tworzyć je pierwsze litery poszczególnych wyrazów, do których mogły być 
dodane, ale niekoniecznie, któreś z liter następujących po nich. Te ostatnie miały 
zapewne znaczny wpływ na sposób odczytania napisów, stąd niektóre słowa kopii mogą, 
poza pierwszą, powtarzać także inne litery skrótów, np. Lam. Lanciciae. Uzasadnione jest 
również domniemanie, iż ilość owych skrótów odpowiadała liczbie wyrazów podanych 
w opisie z 1740 r. Przekonują o tym przekazy K. Wernera i J. Przybylskiego, na których 
poszczególne słowa inskrypcji na ogół oddzielone są kropkami. Kierując się tymi 
przesłankami, oryginalny napis ze Szczerbca wstępnie zrekonstruowałbym w takiej 
postaci: Iste estglad(...) p(...) et h(...) — Bolezlai duc(...) P(...) et L (...).

Przedstawiona rekonstrukcja opiera się na założeniach stwarzających optymalne 
warunki do dalszych badań. Skalę błędu możliwego do popełnienia przy odczytywaniu 
inskrypcji za Szczerbca pokazuje porównanie oryginalnego napisu IB z jego kopią 2B. 
Jak zauważył J. N. Sadowski, słowo Felix pojawiło się na początku kopii zapewne 
dlatego, że odczytujący inskrypcję wziął zatarty już w drugiej połowie XVIII w. krzyżyk 
za literę F 21. Ponadto widać, że nie przestrzegano tutaj zasady, iż na oryginale kropki 
oddzielają poszczególne wyrazy bądź ich skróty. To ostatnie spostrzeżenie wydaje się 
osłabiać wiarygodność przedstawionej wstępnej rekonstrukcji inskrypcji 1 A. Ukazuje ją 
jako jedną z możliwości, ale — jak sądzę —  bardzo prawdopodobną. Twierdzenie to 
opieram na następujących przesłankach:

1) ogólny sens zdania był tu, nawet dla osoby niewprawnej, łatwo uchwytny;
2) po glad(...) były dwa słowa, dodatkową bowiem funkcję rozdzielającą spełniał 

tutaj także spójnik et;
3) po duc(...), z podobnych względów, znajdować się musiały co najmniej dwa 

wyrazy;
4) brak et między a L(...) łatwo można wyjaśnić szczupłością miejsca na

okładzinie —  prawdopodobnie występowała tu jedynie rozdzielająca kropka.
Przedstawiony w opisie z 1740 r. sposób odczytania pierwszych dwóch skrótów re

konstrukcji jest najpewniej nieporozumieniem. Raczej nie mogły być one jednym 
z członków tytulatury Bolesława, miałaby ona bowiem nieprawdopodobną konstrukcję 
— imię władcy znajdowałoby się w środku tytułu. Ponadto sam tytuł princeps w cza
sach, o których jest mowa, uchybiałby godności członka dynastii piastowskiej. Używali 
go bowiem władcy pomorscy, zaznaczając w ten sposób swoją niższą rangę książąt 
zależnych. Natomiast wśród samych Piastów panowała równość wyrażająca się wspól
nym tytułem dux22. Wątpliwości takich nie budziłby drugi element tytułu Bolesława —

21 J. N. Sadowski, op. cit., s. 113.
22 Por. P. Czapiewski, Tytulatura książąt pomorskiej „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 
1949, t. 15, s. 9 n. W okresie pryncypatu znane są jedynie próby Mieszka III Starego wprowadzenia 
tytułu, który podkreślałby sprawowanie przez niego władzy księcia zwierzchniego; ostatnio H. Łow- 
miański, Początki Polski, t. 6, Warszawa 1985, cz. 1, s. 157, cz. 2, s. 807, 808.
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heres, gdyby nie to, że bezpośrednio po nim nie występuje przedmiot tegoż dziedzictwa. 
Na tej podstawie sądzę, iż fragment zapisany skrótamip(...) et h(...) mógł nie być częścią 
tytułu księcia, lecz określeniem jego cech osobistych (np. praeclarus et honorabilis) lub 
nawet zalet jego miecza (np. paratus et horridus). W takim przypadku niemożliwe 
byłoby odtworzenie pierwotnego brzmienia tej części napisu, co jednak dla identyfika- 
cji Bolesława nie miałoby zapewne większego znaczenia.

W drugim fragmencie rekonstruowanej inskrypcji problem taki nie występuje. Prze
kaz z 1740 r. ukazuje ją w formie rozwiniętej XlII-wiecznej tytulatury dzielnicowej, 
w której wymienione zostały poszczególne człony władztwa Bolesława. Składać się ono 
miało z Polski, pod którą należy widzieć Wielkopolskę23, Mazowsze i ziemię łęczycką. 
W literaturze stwierdza się, iż księcia takiego nie było, ale sformułowana wyżej hipoteza 
pozwala na poszukiwanie innych wariantów jego tytułu. Poza M(...), dla którego nie 
widzę innego sensownego rozwiązania jak Mazovie> pozostałe skróty można ewentual
nie odczytywać: P(...) jako Posnanie} a L(...) jako Lande, tj. Ląd.

Otóż na zestawionej wyżej liście Bolesławów znajduje się jeden, który mógł być 
tytułowany księciem Polski, Mazowsza i Lądu. Był nim Bolesław Pobożny. Problem 
w tym, że książę ten ze wskazanym tytułem nigdzie nie występuje. W dokumentach 
pojawia się najczęściej jako dux Polonie, od 1257 do ok. 1268 r. na przemian z dux Maior 
Polonie. W późniejszych latach w pojedynczych przypadkach Bolesław wystąpił jako 
książę Polski i Kujaw (1271 r.) oraz Gniezna (1278 r.)24 25. Tytuł na Szczerbcu byłby 
w takim razie niespotykany, stąd jego pojawienie się musiałoby być usprawiedliwione 
jakimiś wyjątkowymi okolicznościami.

Wyjaśnienie tej kwestii rozpocznę od Lądu. Kasztelania lędzka była częścią dzielnicy 
wielkopolskiej oddaną przez Henryka Pobożnego księciu kujawskiemu Kazimierzowi. 
Bolesław Pobożny nigdy nie pogodził się z jej utratą i po nieudanych próbach w 1247 
i 1257 r. odzyskał ją na trwałe w latach 1260-1261. Sądzę, iż nie ma powodu wątpić 
w możliwość odbicia się tego sukcesu księcia nawet w oficjalnie przyjętym przez niego 
tytule. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że Bolesław tak właśnie postąpił po zajęciu 
inowrocławskiej części Kujaw — w 1271 r. po raz pierwszy, i może jedyny, wystąpił jako 
książę Polski i Kujaw .

Z Mazowszem sprawa nie jest już tak oczywista. Nie wchodziło ono nigdy bezpośred
nio w skład księstwa Bolesława, wydaje się jednak, że książę ten przez pewien okres 
sprawował w tej dzielnicy rządy opiekuńcze. Było to związane z tragicznymi wydarzę-

23 Z tytułu wynika, że Mazowsze i Łęczyca znajdują się poza granicami owej Polski.
24 M. Bielińska, Kancelańe i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967, s. 265-302, 
330-344.
25 Kronika Wielkopolska, s. 263, 273-274; dux Polonie et Cuyavie —  Kodeks dyplomatyczny Wielkopol
ski, t. 1, Poznań 1877, n r6 1 4 ;J . Szymczak, Walki o kasztelanię lędzką w pol XIII wieku, „Rocznik 
Kaliski” 1974, t. 7, s. 9-45; okoliczności zajęcia Kujaw przez Bolesława przedstawił J. Baszkiewicz, 
op. cit., s. 191-192.
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niami na Mazowszu w 1262 i 1263 r. W wyniku kilku najazdów prusko-litewskich 
dzielnica mazowiecka uległa spustoszeniu, jej władca Siemowit został zamordowany 
przez napastników, a jego starszy syn Konrad uprowadzony na Litwę. Po śmierci księcia 
Mazowsza rządy w imieniu synów objęła jego żona Perejesława. Ówczesne prawo 
dopuszczało możliwość przydania regentce do pomocy krewnego zmarłego władcy, 
a ponieważ taka opieka dawała niemal niczym nieskrępowaną władzę w dzielnicy 
podopiecznego, nic dziwnego, że ubiegano się o nią niejednokrotnie. W tym kontek
ście zagadkowa wydaje się być postawa najbliższego krewnego Siemowita, jego starsze
go brata Kazimierza Kujawskiego. Uważał się on za seniora Konradowiców usiłując —  
i to nawet siłą — wymusić posłuszeństwo Siemowita. Doprowadziło to w końcu do 
wojny między braćmi, w której młodszego poparli Bolesław Wstydliwy i Bolesław Po
bożny. Kazimierz poniósł w niej klęskę. Ambitny i uparty książę kujawski nie próbował 
w 1262 r. skorzystać z okazji i podporządkować sobie Mazowsza. Najwyraźniej drogę do 
rządów opiekuńczych miał zamkniętą. Wiele mówiące jest to, że tuż po pierwszych 
najazdach Bałtów i śmierci męża Perejesława wezwała na pomoc nie Kazimierza, lecz 
jego niedawnego zwycięzcę Bolesława Pobożnego. Wiadomo, że książę ten przybył na 
Mazowsze, pomógł wdowie w odbudowaniu zniszczonego Płocka, po czym wrócił do 
Wielkopolski. Na podstawie tych przesłanek można domniemywać, iż Bolesław objął 
wtedy rządy regencyjne w księstwie mazowieckim. Trwałyby one może do ok. 1264 r., 
tj. do czasu powrotu z niewoli Konrada Siemowitowica26.

Gdyby przyjęte powyżej założenia i wyciągnięte na ich podstawie wnioski były słusz
ne, to Szczerbiec musiałby powstać w latach 1262-1264, tylko bowiem w tym czasie 
Bolesław Pobożny mógł być uznawany za księcia Polski, Mazowsza i Lądu.

M E T O D A  „STYLISTYCZNA"

U waża ona rękojeść miecza za zabytek sztuki i poprzez analizę stylistyczną i techni
kę wykonania jej zdobień dąży do określenia warsztatu lub szkoły artystycznej, 

z którą byli związani wykonawcy oprawy głowni. Według ustaleń M. Morelowskiego,

26 Kronika Wielkopolska, s. 275. Szerzej: H. Paszkiewicz, Z życia politycznego Mazowsza w XIII wieku 
(Rządy Ziemowita Konradowica), w: Księga pamiątkowa ku czci Oskara Haleckiego, Warszawa 1935, 
s. 203-228; B. Włodarski, Pobka i Rus' 1194-1340, Warszawa 1966, zwłaszcza s. 159-182, 189-191; 
K. Pacuski, Ziemia Gostynińska od XII w. do 1462 r. na tle dziejów Mazowsza płockiego i rawskiego, 
w: Dzieje Gostynina i ziemi gostynińskiej, Warszawa 1990, s. 95-103. O regencji po śmierci Siemowita: 
R. Wróblewski, Problem jaćwieski w polityce Bolesława Wstydliwego w latach 1248-1264, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1970, seria 1, t. 72, s. 14-15; E. Suchodolska, Dzieje polityczne 
(poi XIII-pol XIV w.), w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku, Warszawa 1994, s. 183-185. Zakres władzy 
księcia-regenta omówił W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo Pra- 
wno-Historyczne” 1949, t. 2, s. 227 n.
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popartych przez W. Semkowicza, rękojeść miecza reprezentuje nadreńskie cechy stylo
we, charakterystyczne dla 2 poł. XII w. Z zachowanych w Polsce zabytków najbliższa 
ma mu być patena „kaliska”, dzieło Kornada, złotnika Mieszka III Starego. Sam 
M. Morelowski dopuszczał tutaj możliwość wykonania Szczerbca na zamówenie Bole
sława Kędzierzawego, jednak zdaniem innych badaczy bardziej prawdopodobne jest 
wykonanie miecza dla syna Mieszka III — Bolesława Kujawskiego. Na poparcie tej 
hipotezy, oprócz pateny, wskazuje się na rodzinne związki książąt wielkopolskich z Lota
ryngią27. Całkowicie odmienny pogląd przedstawił J. N. Sadowski. Jego zdaniem, 
rękojeść miecza wykazuje powinowactwo z pateną i kielichem, podarowanymi przez 
Konrada I Mazowieckiego ok. 1241 r. katedrze płockiej. Na tej podstawie J. N. Sadow
ski związał Szczerbiec z Bolesławem Konradowicem. Powyższe ustalenia zyskały popar
cie M. Gumowskiego i K. Askanasa, spotykając się jednocześnie z krytyką 
S. K. Kuczyńskiego i M. Haisiga. Dodajmy do tego, iż kielich i patena płocka uchodzą 
dziś za zabytki związane z warsztatami dolnosaskimi28.

Bez szerszych samodzielnych badań trudno jest ustosunkować się do przedstawio
nych hipotez. Wydaje się, iż w obu przypadkach zbyt pochopnie wyciągano wnioski na 
temat właściciela Szczerbca. Przyjmowano bowiem, że jeśli zdobienia rękojeści miecza 
wykazują stylistyczne pokrewieństwo ze zdobieniami pojedynczych, zachowanych 
przedmiotów, wykonanych na zamówienie Mieszka III bądź Konrada I, to oznaczać ma, 
że właścicielem tegoż miecza musiał być ktoś z najbliższej rodziny wymienionych ksią
żąt. Tego rodzaju rozumowanie doprowadziło do pominięcia przez badaczy np. osoby 
Bolesława Wysokiego. A przecież jego związki z Niemcami, podróże, które odbywał 
będąc na wygnaniu, sprowadzanie przez niego osadników niemiecko-walońskich 
i wreszcie ambicje polityczne mogą wskazywać na niego jako na pierwszego właściciela 
miecza. Ponadto dla wyjaśnienia pochodzenia kabalistycznych inskrypcji na Szczerbcu 
niemałe znaczenie mogłyby mieć koligacje księcia z dynastiami hiszpańsko-prowan- 
salskimi29.

27 M. Morelowski, Zabytki insygnialne i kościelne XII w., związane z Bolesławem Kędzierzawym i ze 
szkolą Godefroid de Clare, „Prace Komisji Historii Sztuki” 1932, t. 5, s. 29-30; tenże, Szczerbiec, 
autentyczność, datowanie, źródła sztuki, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 
1960, t. 15, s. 101-103; W. Semkowicz, op. cit., s. 550-552; M. Walicki, Wyposażenie artystyczne 
dworu i kościoła, w: Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. 1, Warszawa 
1971, s. 279-280, 301.
28 ]. N. Sadowski, op. cit., s. 101; M. Gumowski, op. cit., s. 13-14; K. Askanas, Sztuka płocka, Płock 
1991, s. 60-61, 64-65. Krytycznie: S. K. Kuczyński, op. cit., s. 568 n.; M. Haisig, recenzja art. 
M. Gumowskiego, Szczerbiec..., „Studia Zródłoznawcze” 1963, t. 8, s. 218-219. Zob. też Z. Swie- 
chowski, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990, s. 100-101, 257-258.
29 O Bolesławie Wysokim: B. Zientara, Bolesław Wysoki —  tułacz, repatriant, malkontent. Przyczynek 
do dziejów Polski XII wieku, „Przegląd Historyczny” 1971, t. 62, s. 367-394; zob. też K. Maleczyński, 
Dzieje Ryksy, córki Władysława Wygnańca śląskiego, cesarzowej Hiszpanii i hrabiny Prowansji, Lwów 
1933.
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M E T O D A  IKONOGRAFICZNO-INSKRYPCYJNA

Rozumiem pod tym pojęciem analizę programu, którego nośnikiem są wizerunki 
i napisy występujące na rękojeści miecza. W dotychczasowej literaturze poświę

conej Szczerbcowi za najcenniejsze spostrzeżenie uważam określenie tychże napisów 
jako magiczno-kabalistycznych30. Na tym zagadnieniu skupię swą uwagę, starając się 
dowieść trafności tej charakterystyki.

Spośród inskrypcji ze Szczerbca uwagę przyciąga przede wszystkim tekst wyryty na 
jelcu. Brzmi on: Con citomon Eeve Sedalai Ebrehel —  Quicumque hec nomina Dei secum 
tulerit nullum periculum ei omnino nocebit. Konstrukcja tego tekstu wykazuje znaczne 
podobieństwo do zaklęcia. Jego pierwsza część jest odwołaniem się do sił nadprzyrodzo
nych, druga natomiast określa cel, w jakim się do nich odwołano. Logicznie rzecz 
biorąc, magiczna siła sprawcza tego zaklęcia tkwi głównie w jego pierwszej części. 
Wyrażono ją prawdopodobnie w języku hebrajskim31, potęgując, a może raczej uznając, 
iż tylko w takiej postaci będzie mieć swoje niezwykłe właściwości. Dlaczego jednak 
pozostałą część zaklęcia sformułowano po łacinie? Obie przecież tworzą całość, choć 
niewątpliwie różna jest ich funkcja. Ta ostatnia nie wyjaśnia, moim zdaniem, faktu 
dwujęzyczności tekstu. Na tej podstawie sądzę, że jego hebrajska część istniała już przed 
powstaniem Szczerbca. Mogła być ona uniwersalnym członem zaklęcia, do którego 
w zależności od potrzeb dokomponowywano człon drugi. Ten zaś, jako że zawierał 
z reguły różne treści i w mniejszym stopniu decydował o skuteczności zaklęcia, mógł 
być wyrażony w innym języku. Mogło to mieć istotne znaczenie dla ludzi słabo lub 
wcale nie znających hebrajskiego.

Dotychczas nie uzasadniano szerzej związku tego zaklęcia z Kabałą, dlatego też 
przedstawię tutaj swoje własne spostrzeżenia na ten temat. Wyraźnym śladem kabali
stycznego myślenia jest wiara, iż niektóre imiona Boga zawierają magiczną energię 
decydującą o skuteczności zaklęcia. Tak jest i w przypadku cytowanego zdania. Są to 
imiona: Eeve, Sedalai i Ebrehel32. Inną cechą Kabały jest przekonanie o nadprzyrodzo

30 Inskrypcje na Szczerbcu za kabalistyczne uważali: J. N. Sadowski, op. cit., s. 105 i M. Walicki, 
op. cit., s. 301.
31 Hebrajskość tekstu przyjmuję się za J. N. Sadowskim, op. cit., s. 105-108. Uznał on tekst ten za 
prawdopodobnie zniekształcony: Kone xitu omon Eeve Szadi Elhoi Ab Rabi el, gdzie Eeve to przyjęte 
przez chrześcijan zastępcze imię Boga utworzone od słów: Eje aszer Eje... wa Eje ..., dopuszczając 
jednak możliwość dość poprawnej transkiypcji słów hebrajskich na Szczerbcu, być może, jak pisał, 
tak wymawianych przez XIII-wiecznych Żydów niemieckich. J. N. Sadowski uważał jednocześnie, 
że słowa con citomon mogą być też łacińskie. Z hebrajskiego tekst tłumaczył: żarliwą wiarę wzbudzają 
(imiona) Boga Wszechmocny Ojciec —  Wszechwiedzący.
32 Podobnie J. N. Sadowski, op. cit., s. 105, 107. O przekonaniu, iż niektóre imiona Boga, aniołów 
i duchów można użyć do celów magicznych: M. Bałaban, Historia i literatura żydowska ze szczególnym 
uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, t. 2, Warszawa 1920, s. 156-157; Kabbala, w: Encyklopedia 
kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltegoy t. IX, Warszawa 1876, s. 327-328; Z’ev
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nych właściwościach liczb. Otóż w omawianym przypadku można wykryć liczby, do 
których odwołał się autor zaklęcia. Pierwszą jest „7”, tyle bowiem liter mają trzy stówa 
hebrajskiego zdania i tyle łącznie dwa pozostałe. Drugą jest „9”, w której można 
widzieć potrojoną „3”. Według kabalistów każde słowo ma swoją wartość liczbową, 
którą można obliczyć, znając wartości liczbowe liter je tworzących. Z przeprowadzo
nych obliczeń wynika, że dwa słowa zdania hebrajskiego mają wartość „9”, a dwa 
osiągają ją łącznie. Ponadto wspomniane pary liczb charakteryzujące poszczególne 
wyrazy, w trzech przypadkach mają łączną wartość „7”, a w jednym „9”.

liczba liter

CON CITOMON EEVE SEDALAI EBREHEL 

wartość liczbowa 6 4 3 9 9

wartość łączna 9

9

2

Z powyższego widać, że „7” i „3” lub jej wielokrotność, tj. jedne z najważniejszych 
liczb numerologii, nadawały wagę zaklęciu ze Szczerbca33. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę na pracę maga, który wychodząc może od imion Boga osiągnął taki efekt. 
Pozostałe napisy zawierają liczne skróty i błędy literowe34. Wykluczając nieświadome

ben Shimon Halevi, Kabała. Tradycja wiedzy tajemnej, Warszawa 1994, s. 77. Dla chrześcijan mogło 
to być również imię świętego, zob. K. Bracha, Magia słowa. Świadectwa teologów i wierzenia popularne 
w XV wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1991, t. 98, s. 29.
33 O numerologii (gematrii) patrz: Kabbala, op. cit., s. 327; Z’ev ben Shimon Halevi, op. cit., s. 84. 
Przykłady obliczania wartości liczbowych i znaczenie poszczególnych liczb podaje encyklopedia 
Świat tajemny, Łódź 1992, s. 119-120, 176-183. System, według którego przeprowadziłem oblicze
nia, oparty jest na alfabecie hebrajskim, w którym litery mają swoje liczbowe odpowiedniki. Po 
przystosowaniu do pisma łacińskiego w systemie tym używa się liczb od 1 do 8. Litery alfabetu mają 
tu następujące liczbowe odpowiedniki: А, I, Q, J, Y =  1; B, K, R =  2; C, G, L, S =  3; D, M, T  =  4; 
E, H, N =  5; U, V, W, X =  6; O, Z =  7; F, P =  8. Przykład obliczania wartości liczbowej —  CON: 
C =  3, 0  =  7, N =  5 —  3 +  7 +  5 =  15; sumy mające dwie lub więcej cyfr redukuje się do postaci 
jednocyfrowej, tu: 1 +  5 =  6; ta ostatnia jest wartością liczbową słowa CON.
34 Inskrypcje w pisowni oryginalnej przedstawił W. Semkowicz, op. cit., s. 552 n. Wystąpienie 
błędów w tekście magicznym jest czymś zaskakującym. Dowodzi, iż autor napisów nie nadzorował 
pracy rytownika.
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pomyłki kabalisty oraz analizując inskrypcje, już po rozwiązaniu skrótów można dojść 
do wniosku, iż także w nich ujawnia się dążenie do osiągnięcia magicznego efektu 
liczbowego „7 : 3”. Zapewne nie zamierzonym rezultatem tych działań są dwie niemal 
identyczne serie cyfr określające liczby liter i wartości liczbowe wyrazów występujących 
na głowicy miecza.

Do interesujących wyników można dojść, próbując kabalistycznej „wykładni” imion 
Ewangelistów z trzonu miecza. Jak wskazywał A. Nadolski, rękojeść Szczerbca była 
w przeszłości kilkakrotnie rozmontowywana i nieprawidłowo składana. Za pewne moż
na uznać, iż jej stronę czołową tworzyły pierwotnie głowica z tzw. tetragrammatonem

6 7

3 6  5 2 6  5 2 9  4 7

HEC FIGURA VALET AD AMOREM REGUM ET PRINCIPUM IRAS IUDICUM 

4 3  1 5 5  2 9 4  6 7

7 6 7

serie cyfr: 2x6 ,  3 x 7 , 1 x 9 , 1 x 4 , 1 x 3  — liczba liter
2x6 ,  3x7 ,  1 x 9 , 1 x 4  — wartość liczbowa

oraz jelec z hebrajskim zaklęciem i symbolami świętych Jana i Mateusza. Jak sądził 
A. Nadolski, na trzonie miecza musiały je uzupełniać wizerunki i imiona pozostałych 
Ewangelistów, tj. Marka i Łukasza35. Na ogól jednak trzon i jelec montowano w ukła
dzie odmiennym. Tak jak jest to obecnie, pary świętych miały swoje imiona, wizerunki 
i symbole tylko z jednej strony miecza. Sądzę, że właśnie ten wariant jest prawidłowy. 
W takim układzie imiona będzie odczytywać się z rękojeści w następującej kolejności: 
Jan, Mateusz — Marek, Łukasz. Pod względem liczby liter tworzą one liczby ustawione 
w odwrotnym porządku arytmetycznym: 8 — 7 — 6 — 5, a jeśli chodzi o wartości 
liczbowe: 5 —  1 — 1 — 7. W tym ostatnim przypadku trzy pierwsze liczby można 
chyba zredukować do „7”, otrzymując w ten sposób dwie siódemki lub „77”.

Zastanawiałem się, czy w inskrypcjach ze Szczerbca nie znajdują się ukryte odniesie
nia do Starego Testamentu. W związku z tym założyłem za Kabałą, iż między imionami 
może istnieć pokrewieństwo wyrażające się nie ich znaczeniem, lecz wspólną wartością

35 A. Nadolski, op. cit., s. 113-115; podobnie za wymienionym: J. Lileyko, op. cit., s. 75-76 
i M. Rożek, op. cit., s. 135-136.
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liczbową36. Przyjąłem także, że nie mogą to być dowolne imiona zaczerpnięte ze 
Starego Testamentu, muszą być one ze sobą w jakiś sposób powiązane. Ewangeliści są 
autorami odrębnych, ale tematycznie jednorodnych ksiąg, tworzących początkową 
część Nowego Testamentu. W sposób czysto zewnętrzny łączy więc ich rodzaj przekazu 
—  Ewangelia oraz redakcja Pisma Sw. Przyjmując podobne kryteria, odszukałem 
w Księgach Proroków postaci, które mogą być kabalistycznymi odpowiednikami czte
rech Ewangelistów. Są to: Izajasz, Daniel, Ozeasz i Joel. Ich imiona w zlatynizowanej 
formie tworzą dwie serie liczb, pierwsza: 6 —  6 —  5 —  4 oddaje w przybliżeniu 
prawidłowość dostrzeżoną w przypadku Ewangelistów, druga: 5 — 1 — 1 — 7 odtwarza 
ją w sposób idealny. Bardzo podobny jest tutaj także porządek obu zestawów imion: 
kolejność oraz bezpośrednie następstwo po sobie nawiązują do biblijnego kanonu 
w przypadku drugiej, trzeciej i czwartej postaci.

W poszukiwaniu ukrytych treści Kabała pozwala także budować nowe słowa, posłu
gując się literami tworzącymi poszczególne wyrazy analizowanych napisów37. W oma
wianych przypadkach z pierwszych liter imion Proroków można utworzyć słowo Edonai, 
a z Ewangelistów Immanuel. Związek tych imion z postaciami Proroków i Ewangelistów 
jest nieprzypadkowy. Edonai (poprawnie hebrajskie: Adonai) to częste określenie Jahwe 
w Starym Testamencie, natomiast Immanuel jest imieniem Mesjasza identyfikowanego 
w Nowym Testamencie z Jezusem Chrystusem.

Rezultat otrzymany dzięki zastosowaniu tzw. gematrii i notarikonu obrazuje być 
może dążenie autora napisów do przedstawienia w sposób kabalistyczny związku 
między Starym a Nowym Przymierzem.

Jest całkiem możliwe, że wyniki osiągnięte przez specjalistę wyćwiczonego w wyżej 
pokazanych operacjach byłyby przy badaniu inskrypcji ze Szczerbca znacznie cieka
wsze. Nie sposób byłoby jednak stwierdzić, czy rezultaty tych analiz w pełni pokrywają 
się z zamierzeniami autora napisów. Inaczej mówiąc, z kabalistycznego punktu widze
nia, prawidłowo odczytany tekst mógłby być pierwotnie rozszyfrowywany inaczej lub 
nawet nie mieć ukrytego znaczenia.

Treść, także ta ukryta dla nie wtajemniczonych, nie wyczerpywała wszystkich zabie
gów, których zadaniem było osiągnięcie większej skuteczności zaklęcia. Słowa, tak 
w mowie, jak i w piśmie, nie mogły być wyrażane w sposób potoczny i pospolity —  
inskrypcja zawierająca zaklęcie powinna była być zatem pisana niezwykłym alfabe
tem38. Sądzę, że stosunkowo prostym zabiegiem byłaby tutaj archaizacja pisma. Gdyby

36 Zob. Z’ev ben Shimon Halevi, op. cit., s. 84; Świat..., s. 120. Wartość liczbowa słów, a nawet 
całych zdań jest w Kabale jedną z podstaw do poszukiwania ukrytego znaczenia analizowanych 
tekstów.
37 Kabbala, s. 327; Z’ev ben Shimon Halevi, op. cit., s. 84. Metoda ta nazywa się notarikon.
38 Zob. K. Bracha, op. cit., s. 29. Do serii zabiegów nadających mieczowi niezwykły charakter, 
należało także opatrzenie go na głowicy symbolami Boga (tetragrammaton, Alfa i Omega) oraz
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IMM/ANUE/L

8 7 6 5

IOHANNES MATHEUS MARCUS LUCAS

5 1 1 7

6 6 5 4

ESAIAS DANIEL OSEAS IOEL

5 1 1 7

zastosowano ją przy zdobieniu rękojeści Szczerbca, a to ze względu na charakter 
napisów jest możliwe, należałoby znacznie skorygować chronologię miecza ustaloną 
metodą epigraficzną. Z pewnością nie mógłby on powstać w końcu XII w., najprawdo
podobniejszą datą byłaby tutaj najwcześniej połowa wieku następnego.

Nagromadzenie znaków i symboli oraz treści napisów wskazują na to, że Szczerbiec 
był nie tylko zewnętrzną oznaką władzy monarszej. W zamierzeniach osoby, która 
zlecała wykonanie miecza, miał on również pełnić funkcję amuletu (polskie: nawęz) 
chroniącego księcia i zapewniającego mu pomyślność panowania. Program inskrypcyj- 
no-ikonograficzny zdobień miecza świadczy, iż na potrzeby elity społeczeństwa polskie
go schyłku wczesnego średniowiecza uprawiana była magia bardzo odległa od rodzi
mych tradycji. Musiała mieć ona przyzwolenie duchowieństwa, przynajmniej w oma
wianym przypadku książęcego insygnium39.

chroniącą przed nieszczęściem literą Tau. Ponieważ te pierwsze otaczały właściwy znak ochronny, 
wolno przyjąć, iż miały wzmocnić w ten sposób jego działanie, por. F. Kopera, O napisach na mieczu 
królów pokkichy „Wiadomości N umizmatyczno-Archeologiczne” 1917, t. 9, s. 229-231; W. Eljasz 
Radzikowski, Szczerbiec, miecz Boleslawowskiy Kraków 1898, s. 20-22.
39 Podobnie J. N. Sadowski, op. cit., s. 109, piszący o amuletowym znaczeniu napisów na Szczerbcu. 
Wyrabianiem amuletów zajmowali się nieraz sami duchowni, por.: K. Bracha, op. cit., s. 18-21; 
S. Piekarczyk, Kościelna inspiracja „religijności ludowej” we wczesnym średniowieczu „Euhemer —  
Przegląd Religioznawczy” 1965, t. 45, s. 6-7. W owym czasie nie zapominano także o magii tradycyj
nej, czego wymownym przykładem może być ofiara zakładzinowa złożona przed rozpoczęciem budo
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Zwróciłbym na koniec uwagę na to, że hebrajsko-łacińskie zaklęcie z jelca silnie 
uwypukliło potrzebę zapewnienia osobistego bezpieczeństwa właścicielowi miecza: ... 
quicumque nomina Dei secum tulerit nullum periculum ei omnino nocebit. Od 1227 r. 
arsenał środków stosowanych w Polsce w walkach między Piastami wzbogacił się o za
bójstwa, porwania i wymuszanie ustępstw na uwięzionych rywalach. Książę przestał być 
w tym czasie uważany za osobę nietykalną, jego życiu i zdrowiu groziło niebezpieczeń
stwo. Odbiciem tego stanu rzeczy jest być może zacytowany fragment tekstu. W związ
ku z tym przypuszczeniem nieznanego pierwszego właściciela miecza należałoby zapew
ne szukać pośród Bolesławów żyjących po 1227 r.40

Kabała jako nauka opierająca się na wyraźniej sprecyzowanych poglądach i meto
dach badawczych ukształtowała się w pełni dopiero między końcem XII a końcem 
XIII w. Jej twórcami byli głównie Żydzi z Hiszpanii i południowej Francji41. Interesują
ce jest to, że powstanie Szczerbca datuje się właśnie na okres wielkiej aktywności 
żydowskich mistyków. Autor napisów na rękojeści miecza musiał interesować się ich 
naukami, skoro posługiwał się kabalistycznymi zaklęciami i być może znał hebrajski. 
Przypuszczalnie był chrześcijaninem, który swoją specyficzną wiedzę nabył w Hiszpanii 
lub Francji, studiując tam dyscypliny wymagające poznania żydowsko-arabskiego do
robku naukowego. Niewielu podobnych ludzi mogło żyć w XIII-wiecznej Polsce. Traf 
chciał, iż zachowały się informacje o jednym z nich. Oto w 1271 r. w otoczeniu Bole
sława Pobożnego pojawił się magister Mikołaj, identyfikowany najczęściej ze sławnym 
lekarzem Mikołajem z Polski. Mikołaj z Polski blisko dwadzieścia lat poświęcił studiom 
i praktyce lekarskiej w Montpellier, w południowej Francji. Wiedzę medyczną zdoby
wał w miejscowej szkole, sławnej dzięki nauczaniu w niej przejętych z Hiszpanii żydow
sko-arabskich metod leczenia. Nieobca mu była magia, a wśród nieprzychylnych i za
wistnych osób uchodził bardziej za maga-czarownika niż lekarza. Mikołaj był zapewne 
wcześniej związany z dworem Kazimierza I Kujawskiego, nie jest jednak wykluczone, że 
już przed 1271 r., np. w czasie walk Kazimierza z synami, bawił u Bolesława Pobożnego.

wy rezydencji książęcej w Rokitnie (lata czterdzieste XIII w.): T. Kiersnowska, Płock, Czersk i Błonie 
—  trzy ośrodki wczesnomiejskie z XI-XIII wieku na Mazowszu, w: Miasto zachodniosłowiańskie 
w XI-XII wieku. Społeczeństwo —  kultura, Wrocław 1991, s. 49-50.
40 Między 1227 a 1262 r. miały miejsce zabójstwa: Leszka Białego, Władysława Laskonogiego 
(zabójstwo bez podłoża politycznego) i Siemowita (przez Litwinów), zamach na Henryka Brodatego 
oraz uwięzienia: Henryka Brodatego, Grzymisławy (jako regentki sandomierskiej), Bolesława 
Wstydliwego, Bolesława Pobożnego, Siemowita, Bolesława Rogatki i Konrada Siemo wito wica (przez 
Litwinów). Szerzej w cytowanych pracach H. Paszkiewicza i B. Zientary, por. S. Zachorowski, Studia 
do dziejów wieku XIII-go w pierwszej jego połowie, „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności, Wy
dział Historyczno-Filozoficzny” 1921, t. 62, s. 86 n.
41 Poza Francją i Hiszpanią dużą rolę w rozwoju żydowskiego mistycyzmu odegrał żyjący w południo
wych Niemczech Juda Pobożny (XII/XIII w.), por. M. Bałaban, op. cit., s. 127, 147, 156-160; W. He
inrich, Zarys historii filozofii średniowiecznej, Warszawa 1963, s. 160-162.
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Zagadkowa postać autora inskrypcji na Szczerbcu musiała mieć, jak sądzę, wiele cech 
wspólnych z Mikołajem42.

Możliwe, że autor ten nie oparł się pokusie sygnowania swojego dzieła. Na końcu 
hebrajsko-łacińskiego zaklęcia, a właściwie można nawet powiedzieć, że na końcu 
wszystkich inskrypcji, znajdują się nie wiadomo co oznaczające dwie litery: CN. Nie 
sądzę, aby rytownikowi zezwolono na dodanie czegokolwiek do przekazanego mu 
tekstu, dlatego też wydaje się, że owe litery mogą być inicjałami maga-kabalisty. Byłby 
to zatem jakiś Conradus, a może nawet Nicolaus, jeśli przyjmiemy, że imię należało 
czytać na wspak lub że wspomniane litery nieświadomie przestawiono (jak Ihoannes 
zamiast Iohannes).

To, że wśród wykonawców miecza znalazł się mag-kabalista, nie mogło być chyba 
przypadkowe. Z tego wynika, że zlecający mu pracę musiał wywodzić się ze środowiska, 
w którym tzw. kabała praktyczna była dość często stosowana. Wątpliwe, by był nim 
któryś z polskich książąt, stąd, jak dawniej J. N. Sadowski, uważam, że Szczerbiec był 
darem dla Bolesława43. Nic dziwnego zatem, że zagionona inskrypcja z rękojeści miecza 
prawdopodobnie sławiła księcia jako człowieka i polityka oraz zawierała na końcu 
życzenie, aby Bóg „pomagał mu przeciw nieprzyjaciołom”.

Z. Zygulski w swej krótkiej charakterystyce Szczerbca stwierdził, iż nie są znane 
analogie do występujących na tym mieczu wizerunków i napisów, w tym faktu pojawie
nia się wśród nich imienia właściciela broni44. Otóż swego rodzaju analogią mogą tu 
być bite w Polsce przez Żydów monety hebrajskonapisowe. Obok motywów chrześci
jańskich pojawiają się na nich napisy, które —  jak stwierdza R. Kiersnowski —  
„wprowadzają w obszar kultury łacińskiej tradycje magii wschodniej”. Legendy na tych 
monetach podają imiona władców i ich tytuły, także w języku polskim. Znane są 
również przykłady posługiwania się przez mincerzy pismem częściowo hebrajskim,

42 W drugiej połowie XIII i na początku XIV w. żyło co najmniej dwóch książęcych lekarzy o imie
niu Mikołaj. W związku z tym nie jest pewne, czy np. medyk z otoczenia Bolesława Pobożnego 
z 1271 r. był Mikołajem z Polski, czy też jego imiennikiem znanym z dokumentów z przełomu XIII 
i XIV w. Problem omówili: S. Witkowski, Lekarz Mikołaj z Polski, nowo odkryty pisarz łaciński XIII 
wieku. „Rozprawy i Sprawozdania Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny” 1919, t. 58, s. 1 n.; 
A. Skulimowski i M. Skulimowski, Magister Mikołaj —  nadworny lekarz książąt wielkopolskich w dru- 
giej połowie XIII wieku i na początku XIV w.y „Archiwum Historii Medycyny” 1958, t. 21, s. 285-290; 
J. Mitkowski, Mikołaj z Polski, w: Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976, s. 132-133. Sądzę, 
że można w tym miejscu dodać, że: w XIII w. okręg Montpellier podlegał Aragonii (T. Manteuffel, 
Historia powszechna. Średniowieczey Warszawa 1965, s. 229, 369.), wielu żydowskich lekarzy zajmo
wało się filozofią (jak Mojżesz Majmonides, M. Balaban, op. cit., s. 77-92), ówczesna medycyna była 
związana z magią (szerzej o magii J. Dowiat, Pogląd na światy w: Kultura Polski średniowiecznej 
X-XIII w.y Warszawa 1985, s. 169-192).
43 ]. N. Sadowski (op. cit., s. 114-115) przypuszczał, że miecz mógł być krzyżackim darem dla 
Bolesława Konradowica.
44 Z. Żygulski jr., op. cit., s. 92; por. też M. Głosek, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych 
w Polsce} Wrocław 1973, s. 54-56, 133.
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a częściowo łacińskim45.1 właśnie niemal wszystkie wymienione elementy pojawiają się 
na Szczerbcu. Wydaje się zatem, że zarówno myśl twórców monet, jak i ludzi, którzy 
przyczynili się do powstania miecza, obracała się w tym samym kręgu kulturowym. Na tej 
podstawie przypuszczam, że jeśli świadomie skierowano zamówienie do maga-kabalisty 
i miecz wykonano w Polsce, to zamawiającymi byli prawdopodobnie polscy Żydzi46.

Źródła poświadczają ich związek przede wszystkim z dworami książąt wielkopolskich, 
a ponieważ szereg przedstawionych tutaj przesłanek wskazywałaby na powstanie 
Szczerbca w 2 pol. XIII w., to jego odbiorcą byłby najpewniej Bolesław Pobożny. 
Wydaje się, że miecz mógł być przekazany księciu w 1264 r., w związku z wystawieniem 
przez niego Żydom wielkopolskim tzw. przywileju kaliskiego — pierwszego przywileju 
generalnego dla Żydów w Polsce47. Za dużo mniej prawdopodobne uważałbym hipotezy 
wiążące miecz z Bolesławami: Wstydliwym i Rogatką.

POCHODZENIE SZCZERBCA

Sądzę, że można obecnie ze stosunkowo dużą pewnością przyjmować, iż polski miecz 
koronacyjny powstał w Wielkopolsce na pocz. 2 pol. XIII w. i byl pierwotnie własnością 
Bolesława Pobożnego48. Do dzisiaj w sposób nie budzący większych wątpliwości nie 
określono szkoły artystycznej, z której wywodzi! się wykonawca oprawy głowni. Trud
ności te może zwiększyć przypuszczenie o zamierzonym „postarzeniu” wyglądu rękojeści 
miecza. Niepośrednią rolę w powstaniu Szczerbca odegrał autor znajdujących się na 
nim inskrypcji. To on, wykonując być może ok. 1263 r. zlecenie Żydów wielkopolskich, 
uczynił z książęcego insygnium amulet. Tworząc wokół Szczerbca aurę niezwykłości

45 R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 51; na temat mennictwa 
żydowskiego w Polsce: tenże, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964, s. 71; 
Z. Zakrzewski, Gniezno i Kalisz. Dwie mennice wielkopolskie za. czasów Mieszka III, „Wiadomości 
Numizmatyczno-Archeologiczne”, 1926, zwłaszcza s. 14 n.; M. Gumowski, Monety hebrajskie za 
Piastów у „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1962, t. 41, s. 3-19; R. Gródecki, Dzieje 
Żydów w Polsce do końca XIV w., w: Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 629-641.
46 Na możliwość przyczynienia się Żydów do powstania Szczerbca oraz osobę Mikołaja z Polski 
zwróci! moją uwagę profesor Jan Tyszkiewicz, któremu za wskazówki i zachęty dziękuję.
47 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, nr 605; H. Nussbaum, Historyja Żydów od Mojżesza do epoki 
obecnej, t. 5, Warszawa 1890, s. 32-43; R. Gródecki, op. cit., s. 641-667; J. Sieradzki, Bolesława 
Pobożnego statut kaliski z roku 1264 dla Żydów, w: Osiemnaście wieków miasta Kalisza i regionu kaliskie
go, t. 1, Kalisz 1960, s. 131-142.
48 Sylwetkę Bolesława Pobożnego przedstawili: K. Tymieniecki, Bolesław Pobożny, w: Polski słownik 
biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 265; W. Sawicki, Błogosławiona Jolanta. Życie i dzieje kultu, 
Gniezno-Niepokalanów 1980, s. 33-73, por. J. Krzyżniakowa, Rola kulturalna Piastów w Wielkopol
sce, w: Piastowie w dziejach Polski, Wrocław 1975, s. 188-192.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



92 Jan  Piotr Sobolewski

i tajemniczości, mag-kabalista miał swój znaczny udział w powstaniu legendy o nie
biańskim pochodzeniu miecza. Być może człowiekiem tym był Mikołaj z Polski.

Broń typologicznie zbliżona do Szczerbca powstawała także w zachodniej Europie, 
m.in. w Hiszpanii. Możliwe zatem, że dzieje tego miecza należałoby odtwarzać inaczej, 
łącząc je np. z losami płockiego diademu z hermy św. Zygmunta. W literaturze wskazu
je się bowiem na podobieństwo tego diademu do korony Jolanty królowej Aragonii, 
królowa zaś była ciotką i imienniczką żony Bolesława Pobożnego49. To może przypadek, 
ale gdyby obie hipotezy pochodzenia diademu i miecza były trafne, to okazałoby się, że 
wielkopolska para książęca posiadała insygnia mające swoje najbliższe analogie w Hisz
panii.

Efektem badań nad pochodzeniem Szczerbca będą długo niesprawdzalne hipotezy, 
dlatego też nie chciałbym, aby przedstawione tutaj dociekania były postrzegane jako 
rozwiązujące zagadkę tego miecza. Sądzę jednak, że mogą stać się one impulsem do 
dalszej dyskusji na temat jego dziejów.

49 Na temat diademu z hermy św. Zygmunta ostatnio: J. Lileyko, op. cit., s. 19-20; M. Rożek, op. 
cit., s. 124-125 i K. Askanas, op. cit., s. 61-62. Wspomniana Jolanta Aragońska (zm. 1251) była 
żoną króla Jakuba I, W. Dworzaczek, op. cit., tab. 84.
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1. Szkic rękojeści Szczerbca, 2. Opis Szczerbca, J. Przybylski 1792 r.
J. Przybylski 1792 r.

3. Rysunek rękojeści Szczerbca, K. Werner 1764 r.
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4. Szczerbiec, część czołowa rękojeści 
wg stanu obecnego

5. Szczerbiec, część tylna rękojeści 
wg stanu obecnego
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Bogumiła Stefańska

AWANS SPOŁECZNY I KRYTERIA DOBORU 
SOŁTYSÓW W POLSCE XIII-XIV WIEKU

W ielki nurt zjawisk społeczno-gospodarczych, zwany u nas kolonizacją na prawie 
niemieckim, począwszy od XIII wieku zaczął szybko przenikać na ziemie polskie 

z zachodu Europy. Wówczas to książęta i inni feudalni posiadacze ziemscy uświadomili 
sobie nieopłacalność dotychczasowych form gospodarowania. W celu podniesienia do
chodów ze swoich dóbr podejmują akcję zasiedlenia pustek, karczowania lasów, reorgani
zację zasad funkcjonowania starych osad. W tej akcji poczesne miejsce zajął urząd sołtysa 
wiejskiego, dziś oceniany jako niewątpliwy symbol owego potężnego prądu społeczno-eko
nomicznego. Historycy utrzymują jednak, że zachodnioeuropejski scultetus miał na wschód 
od Odry swego polskiego poprzednika — urząd wiejskiego starosty, naczelnika osady1. 
Możemy sobie wyobrazić, jak ten ostatni pod naporem nowinek społeczno-gospodarczych 
musiał ulec przeobrażeniu, przybrać cechy narzucone przez zachodnioeuropejski prąd 
przemian. Ów czas transformacji zaowocował na ziemiach polskich zrazu płynnością 
i niekonsekwencją, jeśli chodzi o terminologię związaną z nowym urzędem. Średniowiecz
ni pisarze, którym przyszło uczestniczyć w tych przemianach w specyficzny sposób, bo 
z piórem w ręku, wykazywali „niezdecydowanie”, określając rozmaitymi mianami tę sto
sunkowo młodą kategorię ludności. W przywilejach lokacyjnych i immunitetowych do
strzec więc można wójtów wiejskich (advocati)2, sędziów (iudices)3 4, lokatorów (locatores)4,

1 L. Łysiak, U podstaw formowania się polskiego stanu sołtysiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
1964, t. 16, z. 1, s. 232.
2 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877-1881 [dalej: KDW], t. 1, 
nr 240, s. 203, Codex diplomaticus Poloniae, wyd. L. Ryszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 
1847-1848 [dalej: CDP], 1 .1, nr 62, s. 110.
3 A. Rutkowska-Płachcińska, Sądecczyzna w XIII i XIV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, 
s. 147.
4 CDP, 1 .1, nr 51, s. 88; nr 60, s. 108.
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mających tożsame cechy ze znanym wówczas, lecz na dobre zadomowionym w XIV 
wieku sołtysem. U zarania akcji osadniczej na początku XII wieku, np. na kartach Księgi 
Henrykowskiej5, częstokroć można natomiast spotkać miano villicus na określenie osoby 
zaangażowanej w trud lokacji.

Zasadźcy, przyszli sołtysi, którym właściciele gruntowi powierzali dzieło lokacji swoich 
dóbr, dobierani byli według określonego klucza. Z racji tego, że sołtys miał być swego 
rodzaju przedstawicielem pana na obszarze wsi, przedłużonym ramieniem pańskiej władzy 
i kontroli nad poddanymi, jego stanowisko z rzadka spadało na barki osoby zupełnie 
przypadkowej. Rola więc, jaka stawała się udziałem sołtysa, wymagała spełnienia określo
nych wymogów. Można zatem ustalić pewne kryteria warunkujące dobór kandydatów 
na urząd sołtysa we wsi. Mam tu na myśli: po pierwsze — stopień znajomości przyszłego 
sołtysa przez pana gruntowego, po drugie — pochodzenie społeczne i wiążący się z tym 
cenzus majątkowy oraz po trzecie, nazwijmy to, preferencje terytorialne.

Przechodząc do pierwszej z postawionych kwestii, można stwierdzić, że niektórzy 
z sołtysów określani są w dokumentach przez panów — wystawców jako ich wierni 
słudzy. Np. arcybiskup Jarosław powierzył Stroniewice ad locari dum Paulo servitori 
nostro fideli...6 czy też ogłasza on, że niejaki Nicolaus de voluntate nostra vendidit sculte- 
ciam... Blasconi famulo nostro...7 8. Na innym miejscu księżna Gryfina, pani sądecka, 
nadaje Venceslao nostro ministro filio Rinconis wieś ut... eiusdem hereditatis... locet homi
nes...6

Postępowano tak często, więc tym sposobem podobne przykłady można by mnożyć. 
Nie występują one jednak we wszystkich dokumentach, co przemawiałoby za odzwier
ciedleniem w nich fragmentu ówczesnej rzeczywistości i ujawnieniem tylko pewnego 
trendu panującego w chwili kolonizacji na prawie niemieckim. Jak widać, właściciele 
wybierali na urząd sołtysa (a oni byli dysponentami tego urzędu) dobrze znanych sobie 
ludzi, co więcej, oddanych im i sprawdzonych w rozmaitych, nawet ekstremalnych 
sytuacjach, jak choćby pokazuje to przypadek niejakiego Henryka, któremu Bolesław 
Wstydliwy nadaje sołectwo w Podolińcu. Oto książę uzasadnia to tymi słowami: fideli 
noster Hernicus scultetis a primevis sue temporibus nobis gratum exhibuisset serviciam et 
famulatum signanter vero contra tyrannicam rabiem gentilium sive tartarorum, nos immani
ter persequendum, nolens parcere rebus et vite sue periculis (...) nos tenemur meritaprevenire 
et dignam dignis serviciis reddere recompensam9.

5 Księga Henrykowska, wyd. R. Gródecki, Poznań 1949, s. 296.
6 CDP, t. 2, s. 749, nr 522.
7 Nowy Kodeks dyplomatyczny Mazowsza, wyd. J. Sulkowska-Kuraś, S. Kuraś, Wrocław 1989 [dalej: 
NKM az.], nr 316,s.330.
8 NKMaz., nr 322, s. 337.
9 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1905 [dalej: KDM], t. 2, 
nr 525, s. 193 .
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Widoczny w powyższych przykładach stopień znajomości przyszłego sołtysa przez 
pana gruntowego, ujawniony przez takie określenia, jak famulus, servitor, familiaris — 
nie wyczerpuje jeszcze kwestii pierwszego z wymienionych kryteriów wpływających na 
dobór kadry sołtysiej. Istnieją bowiem dokumenty nie operujące przywołanymi określe
niami. Właściciel dóbr wydaje się znać w nich zasadźcę, w ręce którego powierza 
lokację wsi. Nie jest bowiem w jego interesie, by zadanie to przypadło w udziale 
anonimowej i nie sprawdzonej osobie. Stąd w dokumentach pojawiają się określenia 
takie, jak: noster fidelis (dilectus) scultetus10, którymi wystawca opatruje osobę swego 
zasadźcy — sołtysa w nowo lokowanych dobrach. Bardziej przekonujące są wzmianki, 
jak np. w dokumencie Kazimierza Wielkiego, gdzie daje się do osadzenia wieś Dzierząż
nię — Jakubowi „niegdyś sołtysowi z Wambic”11 lub w przywileju powierzonym przez 
opatkę sądecką Katarzynę discreto viro Cristiano sculteto de antiqua villa Pstrebitii...12 13

Jeśli spotykamy takiego człowieka powołanego po raz wtóry na stanowisko admini
stratora jakiejś osady, to jest to syngałem, że sprawdził się on w oczach pana jako sołtys. 
Jego poprzednia lokacja zapewne musiała się udać, a w stosunkach z właścicielm grun
tu nie wystąpiły zadrażnienia, co też pozwoliło na powierzenie mu następnego dzieła 
organizowania osady na zasadach prawa niemieckiego. Właściciel feudalny mógł to 
uczynić już ze spokojem o swoje dobra i mające z nich płynąć profity, jeśli jego sołtys 
odznaczał się wprawą i wcześniej zdobytym doświadczeniem, jak np. niejaki Małostryj, 
o którym czytamy w dokumencie biskupa poznańskiego Andrzeja. Otóż powierzono 
mu jako sołtysowi z Winnej Góry lokowanie wsi Kościanki... prout Vineus mons villa
est locata i cum Vineo monte... uno iure et nomine censeatur et ab uno sculteto... possideam 

13tur eciam et regantur .
Analizując dalej pod tym kątem informacje źródłowe, należy również zwrócić uwagę 

na obecne w dokumentach, acz nie tak znów liczne, przypadki osiągania stanowiska 
sołtysa przez urzędników danego pana. Bez wątpienia było to dla nich wyrazem 
pańskiego uznania i zaufania oraz sposobem wynagrodzenia za dotychczasową służbę, 
jak działo się to w przypadku sołtysów otrzymujących ponowne sołectwa. I tak np. Jan 
Bieńkowie, nazwany przez wystawcę arcybiskupa Jarosława iudex pauperum nostrorum, 
został opatrzony sołectwem we wsi Żabostów w ziemi łowickiej14, czy klucznik Stani
sław, sługa biskupa włocławskiego Macieja, któremu nadaje się do lokacji wieś 
„Clothno” w ziemi kujawskiej15.

W tego typu przypadkach można zatem dostrzec świadome praktykowanie przez 
panów gruntowych nadawania sołectw, w miarę możliwości ludziom oddanym, tym,

10 KDM, t. 2, nr 425, s. 73.
11 KDW, t. 2, nr 934, s. 279; nr 924, s. 26; t. 1, nr 419, s. 366; nr 448, s. 394.
12 KDM, t. 2, nr 601, s. 272.
13 KDW, t. 2, nr 824, s. 184.
14 NKMaz., nr 268, s. 727.
15 CDP, t. 2 ,1 ,309 , 5. 313.
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których znali — i co ciekawsze — którzy wyraźnie pozostawali wobec feudałów w ja
kimś stopniu podległości. Byli to bowiem niżsi urzędnicy, przedstawiciele drobnoszlachec- 
kiej i wieśniaczej klienteli, a w jednym przypadku nawet przypisańcy16.

Można by zadać pytanie, cóż znaczy owa zależność sołtysa u zarania jego działalności 
i jak ona wpływa na pozycję i charakter urzędu sołeckiego. Trzeba stwierdzić, że urząd 
ten pozwalał na pewną autonomię w działaniu i dawał możliwość zyskania jakiegoś 
stopnia niezależności. Sołtysi jako grupa społeczna starali się więc przełamywać ową 
służebność przypisaną niejako ich stanowisku i rozszerzać stan swego posiadania. Po
nieważ godziło to w interes wielkiej własności, nierzadko, jak dowodzi praktyka sądo
wa, dochodziło do sporów na linii pan —  sołtys. Ten pierwszy, nie chcąc utracić 
kontroli nad tak ważną administracyjno-gospodarczą jednostką, jaką było sołectwo 
w osadzie na prawie niemieckim, dążył do zachowania podległego charakteru urzędu 
sołtysa. Stąd powołuje nań swego dotychczasowego sługę, żywiąc nadzieję, że owa 
społeczno-gospodarcza, ale i psychiczna zależność nadal zostanie zachowana w rela
cjach z wczorajszym familiańsy a dzisiejszym scultetus. Między innymi odzwierciedlają to 
zdawałoby się martwe i nic nie wnoszące, pewne formuły dokumentów, gdzie można 
odnaleźć — nazwijmy to — życzenia wyrażone przez pana —  wystawcę w ten oto 
przykładowy sposób: ... consideratis ipsis (Piotra sługi) serviciis fidelibus nobis et ecclesie 
nostre multipliciter impensis et in futurum impendendis... sculteciam contulimus17.

Zatem pan ofiarowuje sołectwo swemu słudze, mając w ten sposób przemyślany cel: 
utrzymać go nadal w wierności i oddaniu. Nie bez uzasadnienia zatem K. Tymieniecki 
wielokroć w swoich pracach podkreśla podległy charakter urzędu sołeckiego wobec 
feudała, pisząc, że „stosunek... sołtysa do pana wsi jest... stosunkiem lennym”18.

O tej szczególnej dbałości panów gruntowych o zyskanie odpowiedniego kandydata 
na sołtysa, tak jeśli chodzi o stopień jego podległości, jak i doświadczenia nabranego 
w trudach wcześniejszych lokacji, świadczą jeszcze klauzule alienacyjne, niezbędny 
element każdego przywileju na sołectwo. Otóż część z nich, zwłaszcza wychodzących 
z kancelarii klasztornych, zawiera pewne zastrzeżenia co do osób mających stać się 
w przyszłości nabywcami urzędu sołeckiego. Na przykład winna to być... persona, quae 
nobis non sit infesta sed potius gratiosa19y nakazuje Michał, opat tyniecki sołtysom 
zorzowskim, dając im prawo alienacji sołectwa.

16 KDM, t. 1, nr 167, s. 198; biskup krakowski Nanker daje do ulokowania wieś Biskupice providis 
vińs Stanislao... et Radosoni... ecclesie ascńpticiis.
17 Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. T. Lubomirski, Warszawa 1863 [KDKs. 
Maz.], nr 92, s. 8.
18 K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnichy War
szawa 1921, s. 149.
19 Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiegoy wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, Lwów 1875, nr 54, 
s. 91; por. też Zbiór dokumentów malopobkichy wyd. S. Kuraś, J. Sułkowska-Kuraś, Warszawa 
1962-1969 [dalej: ZDM], t. 4, nr 903, s. 46-47.
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Osada już będąca po lokacyjnej transformacji, żyjąca na własny rachunek, wtopiona 
na dobre w ramy prawa niemieckiego, zdaje się tracić ścisłą, zależną łączność z osobą 
pana gruntowego, choćby przez fakt, że dalsze decyzje w dużej mierze leżą w gestii 
siedzącego tu sołtysa. To on np. zyska prawo sprzedaży sołectwa wybranej przez siebie 
osobie i niekoniecznie będzie ona znaną bezpośrednio właścicielowi wsi. Dlatego wła
śnie pan gruntowy próbuje zachować dla siebie przywilej ostatecznej decyzji w sprawie 
alienacji sołectwa i zastrzega sobie prawo chociażby przedstwienia mu kolejnego kan
dydata na urząd sołtysa —  jak czytamy w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1350 r.: 
... sculteto... sculteciam cum suis iuribus... alienandi persona tamen nobis presentata tribui
mus20. Zastrzeżenia w klauzulach alienacyjnych, czynione przez wystawców, są czasami 
bardziej skonkretyzowane, bo zawierają np. wskazówki co do pochodzenia społecznego 
przyszłych sołtysów.

Zatem kolejna już kwestia, tym razem społecznej przynależności, a co za tym idzie 
położenia prawnego i majątku, nie była obojętna, jeśli chodzi o dobór kadry sołtysiej. 
Stanowi też ona następne z wyznaczonych przeze mnie kryteriów rekrutacji sołtysów 
w XIII i XIV wieku.

Oddając znów głos źródłom historycznym, powróćmy do wspomnianych klauzul 
alienacyjnych. Jedna z nich zaadresowana przez własność klasztorną do sołtysa Arnol
da — mieszczanina sieradzkiego — nakazuje mu, by nie sprzedawał sołectwa osobie 
wyższej stanem: ... sibi consimili non maiori...21 — czytamy. Można też wskazać na 
interesujący dokument poświadczający sprzedaż sołectwa w Bracholinie niejakiemu 
Klemensowi z takimi oto interesującymi zastrzeżeniami: Item, si dilectus scultetus iam 
dictam sculteciam vendere vellet, ipsam militi non concedimus sed kmethoni...22 W obu 
przypadkach wystawcy dyplomów zdradzają obawę przed przenikaniem do warstwy 
sołtysiej osób wyższych kondycją od kmiecia czy mieszczanina. Mogłoby to bowiem 
zachwiać ową podległość i zależność pożądaną w relacjach pana z sołtysem. Właścicie
lowi, jak możemy się domyślać, łatwiej było egzekwować od sołtysa zawarte w doku
mencie lokacyjnym prawa, jeśli ów ostatni nie nosił przydomka nobilis23.

W istocie bowiem w piętnastowiecznych dyplomach, np. biskupów płockich, nota
riusze zawierali formuły, zapewne nie pozostające bez związku z ówczesnymi wypadka
mi, przestrzegające przed wykroczeniami wobec panów gruntowych właśnie sołtysów 
— szlachtę, skorych do buntowniczej postawy z racji swojej pozycji stanowej. W tego 
typu dokumencie biskupa Jakuba czytamy, co następuje: Verum quia et ut sepe sculteti et

20 ZDM, t. 1, nr 59, s. 78.
21 ZDM, t. 4, nr 944, s. 93.
22 KDW, t. 3, nr 1369, s. 85; por. też KDW, t. 3, nr 3016, s. 735.
23 L. Łysiak, Własność sołtysia (wójtowska) w Małopokce do końca XVI wieku, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagielońskiego” 1964, z. 94, s. 116; S. Sochaniewicz, Wójtostwa i sołectwa pod względem 
prawnym i ekonomicznym w ziemi lwowskiejf w: „Studia nad historią prawa polskiego”, t. 7, Lwów 
1921.
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presertim nobiles in bonis ecclesiam consueverunt suis dominis rebellare... tenore presencium 
disponimus quod si prefatus Dobeslaus [sołtys] et sui legittimi successores unquam contra 
nos... notabiliter excesserint... licitum sit nobis... ab eodem Dobeslao dictam sculteciam 
redimere...2̂

Te dane źródłowe nie mogą oczywiście świadczyć o tym, że owo społeczne kryterium 
doboru sołtysów narzucało zamykanie przed szlachtą dostępu do urzędu sołtysiego. 
Wkrótce będzie to po prostu niemożliwe. Jednak od XIII do XV wieku władza grunto
wa stara się, jeszcze tak długo jak może, zachować podległy charakter tego urzędu, 
chroniąc go przed ekspansją rycerstwa. Dążenia te zostały wyrażone w statutach 
kazimierzowskich w art. 110 w słowach: ...officium scultetorum semper servile existat... 
hoc videns, ne maiores aut potentiores personae scultecias aliquas preter dominorum volun
tatem assumant24 25. Powyższy zapis stał się ważną dyrektywą wyznaczającą w pewnym 
sensie kryterium, którym się kierowano, szukając kandydatów na zasadźców — 
sołtysów.

Moje spostrzeżenia dotyczące składu społecznego sołtysów w ciągu XIII i XIV w. 
zawarłam w poniższych tabelach. O ile tab. 2 dotyczy sołtysów nie rozpoznanych pod 
względem stanowym, wymienionych w dokumencie tylko z imienia, to tab. 1 gromadzi 
informacje o tych rozpoznanych, bo opatrzonych przydomkami specyfikującymi: kmet- 
ho (rusticus), civis bądź nobilis (heres de ..., dominus). Jest nadto w dokumentach cała 
gama innych określeń jak: honestus, providus, laboriosus, mogąca posłużyć jako wska
zówka do badań nad przynależnością stanową. Sam jednak W. Dworzaczek w Genealo
gii dopuszcza możliwość stosowania tych przymiotników w średniowieczu z pewną 
dowolnością (zwłaszcza w pozakrólewskich kancelariach)26 27. Nadto w materiale źródło
wym zauważyłam pewne niekonsekwencje stosowania rzeczonych określeń jak: laborio
sus civis21, honestes kmethones28 lub providus et laboriosus kmetho29. Zatem chcąc zacho
wać jak największą ostrożność, w tab. 1 wyodrębniłam pewnie brzmiące dane co do 
społecznej proweniencji sołtysów od mniej jednoznacznych (providus, honestus, circum
spectus), a oznaczających wedle W. Dworzaczka —  mieszczan.

24 KDKs. Maz., nr 157; por. też KDKs. Maz., nr 227, s. 252-253; nr 172, s. 181-182.
25 Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków, oprać. L. Łysiak, S. Roman, Wrocław-Kra- 
ków 1958, s. 301.
26 W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, s. 29, autor wspomina np. o wyrazie honestus 
mogącym być określeniem tak mieszczanina ubogiego, jak i zamożnego.
27 KDW, seria nowa, z. 1, wyd. Z. Perzanowski, Warszawa-Poznań 1975, nr 318, s. 366.
28 KDW, t. 6, nr 161, s. 181.
29 KDW, t. 5, nr 131, s. 1408.
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Tabela 1

Sołtysi rozpoznani pod 
względem stanowym XIII wiek I poł. 

XIV w.
II poi. 
XIV w. Razem

rycerze (nobiles) 3 7 16 26
mieszczanie (cives) 14 19 10 43
mieszczanie
(providi, honesti, dicreti) 7 56 103 166
chłopi (kmethones, rusticos) — 5 10 15

Razem 24 87 139 250

Tabela 2

Sołtysi nie rozpoznani pod 
względem stanowym

XIII wiek I poł. 
XIV w.

II poł. 
XIV w. Razem

81 109 96 286

Z tego, co zostało przedstawione w powyższej tabeli, widać licznie reprezentowanych 
sołtysów-mieszczan. Nie jest to dziełem przypadku. Grupa ta bowiem zdaje się być 
obdarzona najodpowiedniejszymi cechami predysponującymi ją do pełnienia funkcji 
zasadźców. Jest ona z natury prężna, dynamiczna, operatywna, mobilna, gotowa podjąć 
ryzyko dla osiągnięcia zysku —  a zapewne te aspekty nie były obojętne dla powodzenia 
akcji osadniczej. Nade wszystko jednak dużą rolę w doborze mieszczan na sołtysów 
odgrywały względy finansowe. Trzeba było bowiem dysponować określonymi zasobami 
pieniężnymi, by nabyć od pana gruntowego sołectwo z wszelkimi przynależnymi doń 
prawami, płacąc od kilku do kilkudziesięciu grzywien, a to przede wszystkim pozosta- 
wało w mocy mieszczaństwa. Wydaje się, że ani kmiecie, nie dość zamożni i niezbyt 
świadomi dokonujących się przeobrażeń, ani rycerstwo, które jeszcze nie dostrzegło 
w sołectwach lukratywnych stanowisk, a być może stroniło od tego typu pospolitych 
urzędów, nie było na tyle przygotowane, aby spełniać wszelkie warunki wymagane od 
przyszłych sołtysów. Modelowym przykładem zaczerpniętym ze źródeł historycznych, 
a pokazującym tę społeczno-ekonomiczną przewagę mieszczan, może być tu choćby 
dokument Przybysława — kanonika poznańskiego z 1355 r., w którym czytamy, 
że:... villa Vagova... que multis retroactis annis deserta et inutilis permanebat et per quondam 
rusticos videlicet Kmiczam et fratres suos sculteciam fuerat occupata. Z powyższych wzglę
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dów, właściciel odbiera sołectwo siedzącemu na nim chłopu, sprzedając je jednocześnie 
honestis viris Melonigio et Stanislao30.

Wraz z przemianami społeczno-ekonomicznymi na ziemiach polskich, począwszy od 
XII w., otwierały się zatem przed mieszczaństwem nieograniczone wręcz możliwości 
rozwoju. Powstające we wsiach na prawie niemieckim sołectwa stanowiły świetną 
formę lokaty kapitału. Mieszczaństwo jako rzutka i operatywna warstwa przedsiębior
ców (jak pokazują dane liczbowe) w pełni tę koniunkturę wykorzystało, zwłaszcza 
w dwóch pierwszych wiekach rozkwitu osadnictwa. Obserwując owe społeczne związki 
zarysowujące się między ówczesnym miastem —  źródłem kadry sołtysiej a osadą na 
prawie niemieckim, która chętnie przyjmowała mieszczan, nie sposób nie zauważyć 
kolejnego elementu, będącego zarazem ostatnim z trzech wyznaczonych przeze mnie 
kryteriów. Mam tu na myśli tzw. preferencje terytorialne, które, jak się okazuje, 
odgrywały niemałą rolę, gdy przychodziło do lokowania wsi. Komu więc właściciel 
gruntowy powierzy dzieło zasadzenia osady bądź komu sprzeda już istniejące we wsi 
sołectwo? Okazuje się, że w pierwszej kolejności wybór pana padnie na ludzi będących 
w bliższych związkach terytorialnych z daną osadą. Po pierwsze będą to wyżej wspo
mniani cives, którzy zakupują sołectwa we wsiach leżących niedaleko od ich miasta. Na 
ten problem zwrócił uwagę A. Gąsiorowski, badający ziemię krakowską i sandomierską 
(do 1333 r.)31.

Jego spostrzeżenia mogę potwierdzić, rozszerzając je na inne dzielnice piastowskie. 
I tak np. jeśli chodzi o Mazowsze, mieszczanie łowiccy zostają sołtysami w pobliskich 
wsiach: Gierasz w Ługi leżącej ok. 5 km od Łowicza, a Jan w Kompinie znajdującym się 
w odległości 9 km32. W ziemi kujawskiej tylko mieszczanin brzeski kupuje sołectwo 
w Smiłowicach leżących w odległości 12 km na południowy zachód od Brześcia33. 
Z ziemi rzeszowskiej zaś dysponujemy przywilejami, w którym zapisano: ... provido 
Venceslao alias civis Ropciciensi... sculteciam in villa nostra Gnoynicza... vendidimus...3̂  Та 
ostatnia, wyjaśnijmy, leży zaledwie 2,5 km od Ropczyc. W Wielkopolsce, dodajmy, wieś 
Kiełczew zyskała sołtysa z pobliskiego Kościana (zaledwie 2,5 km) czy Wrąbczyn uloko
wany został przez Henryka z Pyzdr, choć tu odległość, którą pokonał mieszczanin, by 
szukać możliwości zarobkowania, była większa, bo 10 km35.

30 KDW, t. 3, nr 1332, s. 42; K. Tymieniecki, Lenna chłopskie czy prawo niemieckie. (Rzecz Z zakresu 
genezy form gospodarstwa czynszowego w Polsce średniowiecznej), „Roczniki Historyczne”, 20,1951-1952, 
s. 85. Autor zauważa znaczny udział elementu miejskiego w klasie sołtysów dla XII i XIV wieku.
31 A. Gąsiorowski, Ze studiów nad szerzeniem się tzw. prawa niemieckiego we wsiach ziemi krakowskiej 
i sandomierskiej (do 1333 r.), „Roczniki Historyczne”, 26, 1960, s. 163-164.
32 NKMaz., nr 234, s. 236; nr 268, s. 272.
33 CDP, t. 2, 1, nr 279, s. 275.
34 ZDM, t . l ,  nr 208, s. 262.
35 KDW, t. 2, nr 935, s. 279; KDW t. 2, nr 672, s. 50.
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Na tym nie koniec topograficznych spostrzeżeń, bo należy jeszcze wspomnieć, po 
pierwsze, o zatrudnianiu przez wielką własność tych sołtysów, których osady leżały 
niedaleko wsi mającej być dopiero lokowaną i, po drugie, o poświadczonych w doku
mentach kmieciach, którzy stawali się zasadźcami w zamieszkiwanej przez siebie osa
dzie. Za przykład należący do pierwszej grupy niech posłuży przypadek sołtysa ze wsi 
Niedzieliska, Przybka, który zyskuje od biskupa nowy urząd w leżącej 2,5 km dalej 
Szczurowej36. Drugi zaś krąg osób osadzonych na sołectwach reprezentuje niejaki 
Paweł z Jelenia, o którym czytamy w dokumencie: ... Paulo homini fideli ibidem de Ge
len... damus et concedimus ad locandum quadraginta mansos magnos ibidem...37

Jeśli uznać, że obecni w materiale źródłowym sołtysi — Niemcy stanowili element 
napływowy, rekrutujący się spoza granic ziem polskich, to przynależność etniczna 
sołtysów także może tu posłużyć jako argument w kwestii rzeczonego kryterium — 
bliskości terytorialnej. W zebranym bowiem przeze mnie materiale: śląskim, małopol
skim, wielkopolskim, mazowieckim, kujawskim, pojawia się zaledwie 113 Niemców, co 
stanowi ok. 23% przebadanego ogółu. Właściciel gruntowy woli więc najpierw czerpać 
kadrę sołtysią z możliwie najbliższego osadzie środowiska. W praktyce częściej zdecydu
je się on na wybór osoby „tutejszej”, znającej lokalne warunki, obyczaje, wreszcie ludzi, 
których można np. wykorzystać do skolonizowania obszaru in cruda radice.

Zdobycie intratnego sołtysiego stanowiska było bezsprzecznie awansem tak w sensie 
społecznym, jak i ekonomicznym. W innym bowiem przypadku opatka Agnieszka nie 
ofiarowałaby sołectwa swemu klucznikowi Klemensowi za jego „oddane i wierne 
służby”38. Osoby spełniające zatem określone kryteria —  jak choćby rzeczony Klemens 
— urzędnik pański, w dobie XIII i XIV-wiecznych przeobrażeń dokonujących się na 
fali kolonizacji stawały wobec szansy zdobycia bądź powiększenia majątku, a także 
podwyższenia swojej pozycji społecznej.

W świetle źródeł, które dowodzą niemałej roli sołtysa w osadzie, ukazując go jako 
właściciela rozległego gospodarstwa rolno-przemysłowego, jako sędziego czy poborcę 
danin, uzasadnione jest pytanie o awans społeczny związany z urzędem sołtysim.

Interesujące byłoby ukazanie w tym miejscu konkretnej kariery prowadzącej przez 
stanowisko sołtysa dalej, ku górze drabiny społecznej. Materiał źródłowy nie jest na tyle 
kompletny, by można było zaprezentować podobny biograficzny przykład. Istnieją 
natomiast dokumenty pokazujące różne osoby związane z urzędem sołtysim na różnych 
stadiach owej drogi społecznego awansu. Dopiero dzięki zebraniu kilku różnych przy
kładów można naszkicować pewien zbiorowy obraz kariery wiodącej przez stanowisko 
sołtysa.

36 ZDM, 1 .1, nr 40, s. 51.
37 ZDM, t. 1, nr 14, s. 21; por. też CDP, t. 2, 1, nr 297, s. 296; nr 293, s. 292; Dokumenty kujawskie 
i mazowieckie. Archiwum Komisji Historycznejy t. 4, w: Scriptores Rerum Polonicorum, t. 12 wyd. 
B. Ulanowski, Kraków 1888, nr 88, s. 266.
38 ZDM, 1 .1, nr 135, s. 172.
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Sięgnijmy zrazu po przywilej lokacyjny biskupa krakowskiego Nankera. Został on 
wystawiony dla Świętosława i Radosza ecclesie ascripticiis39, a więc dla chłopów o sil
nym stopniu zależności. Bez wątpienia urząd sołtysa dał im nie lada możliwości wzbo
gacenia się i wybicia ponad swoje przypisaństwo. Choć oczywiście nie zaniknął pewien 
stopień ich podległości w stosunku do pana gruntowego, u którego pozostają na służ
bie, to jednak stali się dziedzicznymi właścicielami dwóch łanów ziemi, młyna i karczmy 
oraz sześciu jatek de quibus... utilitatem et censum pro se tollent...40 Jeśli przypisańcy mogli 
w ten sposób zasilić warstwę bogatego chłopstwa, o ileż bardziej owa droga awansu była 
otwarta i nęcąca dla kmieci.

Wydaje się, że sukces kmieci mógł być większy, jeśli zdobywali sołectwo w swoich 
rodzinnych osadach. Zyskiwali tamże przewagę nad resztą dotychczas równych sobie 
współmieszkańców, dystansując ich w sensie ekonomicznym, a nawet społecznym. 
Adam, kmieć z Chrząstkowic, zostaje takim sołtysem, prosząc uprzednio pana grunto
wego o rzeczone stanowisko, jak czytamy w dokumencie: Accedens ad nos kmeto... 
postulans a nobis silvam nostram... ut sibi daremus... nomine scultecie ad exstirpandum et ad 
locandum ville..,41

Ow kmieć Adam doskonale zdawał sobie sprawę z możliwości, jakie otwierały się 
przed nim z chwilą podjęcia działalności lokacyjnej. Nie zainwestowałby swoich pienię
dzy nabywając sołectwo i nie podjąłby się trudu lokowania wsi na surowym korzeniu, 
gdyby nie widział przed sobą i swoim potomstwem perspektyw awansu. On lub raczej 
jego nie wymieniony w przywileju z imienia syn, z chwilą powodzenia akcji osiedleń
czej, zaskarbiwszy sobie łaski pana za dobrze wypełnioną służbę, mógłby zyskać nomi
nację na kolejne, wyższe stanowisko tak, jak miało to miejsce w przypadku braci 
Wolwrama i Hilarego42 43 czy Mikołaja. Pierwsi dwaj figurujący jako sculteti de villa Dlużec 
zyskują od króla Władysława Łokietka przywilej na wójtostwo w pobliskim mieście 
Wolbromiu. Natomiast co do ostatniego z wymienionej trójki w dokumencie opatruje 
się go mianem „niegdysiejszego sołtysa” in villa... dicta Lypini43 i wyznacza się mu — 
jako przyszłemu wójtowi — lokowanie miasta Dębicy.

A zatem urząd sołtysa we wsi zdaje się być nie tyle punktem docelowym, co raczej 
szczeblem w karierze, jak zauważa B. Zientara44, okazją do zdobycia doświadczenia, by 
podjąć dalszą działalność lokacyjną w innych ośrodkach wiejskich oraz w miastach — 
jak pokazują powyższe przykłady. Ów fakt, iż stanowisko sołtysa to jedynie przejściowy 
etap na drodze awansu, pokazuje przywilej Kazimierza Wielkiego, tym razem wystawio

39 KDM, 1 .1, nr 167, s. 198.
40 Loc. cit.
41 KDM, t . l ,  nr 172,s.204.
42 ZDM, 1 .1, nr 24, s. 30.
43 KDM, 1 .1, nr 312, s. 375.
44 B. Zientara, Działalność lokacyjna jako droga awansu społecznego w Europie Środkowej XIII-XIV 
wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1981, nr 1., s. 56.
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ny dla mieszczan z Wieliczki. Przed nimi co prawda 20 lat walki z leśną gęstwiną, zanim 
zaczną zbierać owoce lokacji osady, ale już u zarania przedsięwzięcia dopuszcza się, iż 
nie poprzestaną oni na urzędzie sołtysa, lecz najprawdopodobniej będą zainteresowani 
dalszą działalnością na nieco już wyższych szczeblach, tzn. lokacją miasta. A możliwość 
tę stwarza im następujące zapewnienie królewskie: Insuper; si unquam dictos scultetos vel 
eorum posteros civitatem in ipsorum scultecia locare contingerit, nostra voluntate accedente, 
habebunt...45

Niebezpodstawna byłaby tu teza o tym większych możliwościach awansu danego 
sołtysa, im wyżej stal jego pan gruntowy. I w istocie przytoczone przykłady przynoszą 
informacje o sołtysach królewskich, jednak okazuje się, że i ci pomniejszej rangi, bo 
pochodzący z dóbr prywatnych nie byli pozbawieni szans pięcia się ku górze, awansując 
np. na wójta miejskiego, jak działo się to w przypadku przywołanego wyżej Mikołaja, 
przyszłego zasadźcy Dębicy.

W materiale źródłowym owo zazębienie się urzędu sołtysa wiejskiego z urzędem 
wójtowskim widać w innej jeszcze konfiguracji, kiedy to advocatus dostaje przywilej na 
lokację osady. Poświadczeni w kilku kontraktach wójtowie lokujący wieś, (Walter — 
wójt Nysy, Mikołaj — wójt sądecki i inni) to zapewne mieszczanie, najbardziej aktywna 
grupa wśród przedsiębiorców — lokatorów —  inwestująca w ziemie przez nabywane 
sołectwa.

Te ostatnie, jeśli były zaopatrzone w pokaźny obszar gruntu z siedzącymi tam podda- 
nymi sołtysa, mogły realnie stanowić szczebel do kolejnego, możliwie wyższego awansu 
— przejścia ku warstwie szlacheckiej. Takie potencjalne możliwości tkwiły w sołectwie 
wsi lokowanej przez Mikołaja —  wójta sądeckiego — na surowym korzeniu, nad rzeką 
Kamionka Czarna. Wedle przywileju królowej Jadwigi miało tam być sześć łanów, na 
których sołtys mógł osadzić kmieci i pobierać od nich czynsz46 47. Czy wspomniany 
mieszczanin wykorzystał okazję wybicia się ponad swój stan, nie wiadomo. W każdym 
razie warunki, jakie stwarzał mu urząd sołtysi czyniły z niego kandydata do warstwy 
szlacheckiej. Tak najprawdopodobniej zdarzyło się w przypadku Mikołaja wywodzącego 
się z mieszczańskiej, krakowskiej rodziny Borusów. W dokumencie z 1323 r. mówi się 
o nim w ten oto sposób: nobilis vir Nicolaus, filius Henrici dicti Borusha quondam civis 
Cracoviensis, scultetus in Prandocin^.

Można by oczywiście w myśl artykułu H. Samsonowicza o międzystanowych rela
cjach w Polsce średniowiecznej przypuścić, że ów Borus to w istocie szlachcic przyjęty 
jedynie do prawa miejskiego48. Niemniej jednak, wraz z upływem czasu, w dokumen

45 KDM, t. 3, nr 621, s. 50; por. też KDW, t. 1, nr 602, s. 561, gdzie Bolesław książę wielkopolski, 
umożliwia ulokowanie miasta Zduny sołtysowi ze Zdun, Lambrechtowi.
46 KDM, 1 .1, nr 202, s. 240.
47 Zbiór dyplomów mogibkich, wyd. E. Janota, Kraków 1863 [dalej: Z. dyp. mog.], nr 51, s. 40.
48 W. Samsonowicz, Relacje międzystanowe w Pobce XV wieku, w: Społeczeństwo Polski średniowiecz
nej, t. 2, red. S. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 253.
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tach coraz bardziej zacierają się jego związki z miastem, a nie powinny —  jeśli chodzi
łoby tylko o obywatelstwo miejskie nie mogące, powiedzmy, „zaszkodzić” randze rze
czonego Mikołaja — szlachcica z pochodzenia. Oto bowiem w kolejnych dyplomach 
z 1334 r. już praktycznie brak śladu, że mamy do czynienia z mieszczaninem, który przez 
urzędowanie na sołectwie przedostał się do warstwy szlacheckiej. Nazywa się go po 
prostu Nobilis vir Nicolaus, filius quondam Bozussi, scolthetus de Prandocin^9. Tezę tę 
potwierdza J. Ptaśnik, piszący, że istotnie, część Borusów weszła do szlachty49 50.

Kolejny przypadek tym razem dotyczy Waltera, wójta Nysy. W dokumencie z 1226 r. 
nazywa się^go w znamienity sposób: miles et scultetus51, chociaż jeszcze trzy lata wcze
śniej, kiedy zyskiwał przywilej na lokację Ujazdu, nie nosił tego rycerskiego miana52. 
Musiała zatem istnieć dość wąska granica pomiędzy warstwą sołtysią a stanem szla
checkim. To możliwe do zrealizowania pragnienie znalezienia się w gronie rycerskim, 
w pośredni, jak sądzę, sposób, wyraża fragment Księgi Henrykowskiej. Pisarz cytuje tutaj 
słowa Jana, sołtysa wsi klasztornej. Otóż, broniąc się przed gniewem Henryka III 
wrocławskiego, któremu nie podobało się trzebienie lasów środkiem granicznej puszczy, 
sołtys mówi: Domine, ego feci sicut universi milites in circuitu, habentes, hereditates iuxta 
ipsam presecam53. Dodajmy, że choć to oczywiście nie jest wykluczone, raczej nic nie 
dowodzi, by ów sołtys Jan był pochodzenia rycerskiego. Skoro jednak pozwala sobie na 
podobne porównania, musiały istnieć pewne zewnętrzne znamiona zbliżające sołtysa 
jako przedstawiciela pewnej grupy społecznej do stanu rycerskiego. Można więc tu 
wyróżnić: sołtysie prawo do odrębnego, leńskiego w tym wypadku, sądownictwa, pozy
wanie sołtysów za pomocą littera sigillata czy świadczenia przez sołtysów na wzór 
rycerski dziesięciny swobodnej. To ostatnie w sposób dobitny wyraża następujący frag
ment dokumentu arcybiskupa Jarosława o tym, iż sołtys Błażej... decimam persolvat et 
det libere, sive iuri militali illi ecclesie, ubi audit divina et percipit ecclesiastica sacramenta54. 
Warto tu także wspomnieć bodaj najważniejszy element sołtysiego uposażenia —  
ziemię, lecz dodajmy dzierżoną nie alodialnym, ale niepełnym prawem lennym. Kolej
nym wyrazistym elementem zbliżającym sołtysów do rycerstwa była konna służba 
wojskowa. I nieprzypadkowo z tej racji u J. Matuszewskiego pojawia się określenie 
„(pół)rycerza sołtysa”55.

49 Z. dyp. mog., nr 59, s. 46; nr 60, s. 47; por. też CDP, t. 2, 2, nr 610, s. 933, gdzie mowa o Macieju 
szlachcicu, mieszczaninie brzeskim, sołtysie. .W-
50 J. Ptaśnik, Studia nad patrycjatem krakowskim wiehJw średnich, „Rocznik Krakowski” 1913, nr 15,
s. 32.
51 Codex diplomaticus Silesiae, wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska, Warszawa 1964 [dalej: KDŚ],
t. 3, nr 315, s. 125; por. też przypadek Engelberta, sołtysa Grążawy (NKMaz., nr 204, s. 204), który 
w późniejszych latach nazywany jest rycerzem (NKMaz., nr 227, s. 232).
52 KDŚ, t. 3, nr 282, s. 58.
53 Księga Henrykowska..., s. 297.
54 NKMaz., nr 262, s. 264; por. KDM, t. 2, nr 408, s. 53.
55 J. Matuszewski, Nazwy administracyjne osad naprawie niemieckim, Lodź 1974, s. 46.
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Wyraźnie wykorzystując służbę konną, Zygfryd Rindfleisch, sołtys klasztoru henry- 
kowskiego ze wsi śląskiej, Rychnow, pragnie wejść w środowisko rycerskie. Z własnej 
inicjatywy, bo sołectwo jego zwolnione było od ciężarów na rzecz księcia, podejmuje 
rzeczoną służbę konną u Bolesława Rogatki56 57.

Owo zbliżenie się stanu sołtysiego do rycerstwa wyraża art. 101 Statutu Kazimierza 
Wielkiego. Przynosi ono pojęcie: miles creatus de sculteto i przy określeniu wysokości 
główszczyzny oraz nawiązki, stawia tę kategorię społeczną na trzecim miejscu po 
rycerzu-szlachcicu (miles famosus alias schlachczye) i włodyce (scartabellus)^. Skłania
jąc się do przytoczonego przez O. Balzera poglądu Bandkiego, Steinera i Chylińskiego58 
sądzę, że w statucie chodzi nie tyle o stałą, zorganizowaną warstwę społeczną wywodzą
cą się z sołtysów, lecz jedynie o grupę osób chwilowo zaciągniętych do służby zbrojnej, 
której na czas trwania wojny przysługują znów quasi-rycerskie prerogatywy, jak głów- 
szczyzna (15 grzywien) i nawiązka (3 grzywny). Pamiętać bowiem należy, że ów kazimie
rzowski przepis prawny dotyczył nie tylko rycerzy, którzy są creati de scultetis, ale również 
creati de kmethonibus, którym to w istocie bardzo daleko było do stanu szlacheckiego.

Choć pozostaję przy swojej opinii co do omówionych postanowień statutu Kazimie
rza Wielkiego, dodam, że w istocie sołtysi tworzyli na tle osad wiejskich dość wyraziście 
określoną grupę społeczną, by nie powiedzieć stan. Wyrastał on na silę niezależną od 
pana gruntowego. Mimo zabiegów wielkiej własności nie stał się jej poplecznikiem, nie 
jego rolą miała być też obrona osadników przed panem w ewentualnych sporach. 
Głównym celem zaś była dbałość o swój dobrze pojęty interes ekonomiczny. Sołtysi 
więc jako zbiorowość wydają się stać nieco na uboczu wiejskiej gromady, niczym „trzeci 
czynnik we wsi obok pana i chłopów” — jak stwierdza K. Tymieniecki59. Funkcje 
administracyjno-jurysdykcyjne oraz gospodarcze, sprawowane z poruczenia wielkiej 
własności, czyniły go bez wątpienia pierwszoplanową osobą we wsi, a jego prestiż ulegał 
znacznemu wzmocnieniu, gdy sam stawał się quasi-panem gruntowym dla osadzonych 
na sołeckiej ziemi komorników, zagrodników czy kmieci. Wówczas to, bez wątpie
nia, jego rola jawi się w dwuznaczny sposób. Z jednej strony —  zwierzchnik pewnej 
grupy osadników, z drugiej zaś, zobowiązany do posłuszeństwa poddany wielkiej 
własności. W skali społecznej pozycja sołtysa też wydaje się być nie do końca 
określoną. Będąc niejako w stanie ewolucji, grupa sołtysów próbuje znaleźć dla 
siebie wyraźniej zdefiniowaną rolę i miejsce — i to najlepiej na społecznych wyży
nach. W XIII wieku i w początkach XIV wieku jest ona jeszcze dość płynna i szeroko

56 Księga H enrykow skas. 337.
57 Polskie statuty z ie m sk ie art. 101, s. 99.
58 O. Balzer, Skartabelat, Kraków 1911, s. 14 (nadbitka).
59 K. Tymieniecki, Napływ Niemców na ziemie polskie i znaczenie prawa niemieckiego w średnich 
wiekach w Polscef „Roczniki Historyczne”, r. 10, 1934, s. 18.
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otwarta. Absorbuje bardzo różny element społeczny, od kmieci, nawet przypisańców, 
po szlachtę, „błąkającą się” — jak zauważa Kaczmarczyk —  „między stanami”60. 
Z wolna ogół warunków stworzonych jednak sołtysom w osadach na prawie niemiec
kim pozwalał im coraz bardziej określić swoją pozycję, zbliżając ich jako grupę społecz
ną do rycerstwa. Niektórym udało się nie tylko upodobnić do przedstawicieli tego stanu 
poprzez zespół wyróżnionych wyżej cech, ale także do niego wniknąć. Reszta, która nie 
zmieniła w sposób zasadniczy swojego statusu w ramach grupy sołtysów wiejskich 
znajdowała się na styku trzech stanów: chłopskiego, mieszczańskiego i rycerskiego. 
W ciągu dwóch wieków wypracowała jednak zespół norm i charakteryzujących ją 
cech, które sprawiły, że cieszyła się znacznym prestiżem. A  sam urząd sołtysi stawał się 
szczeblem na drodze do awansu i kariery społecznej.

60 Z. Kaczmarczyk, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 1964, s. 122.
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Wiesław Kopicki

SKARB BRAKTEATÓW GUZICZKOWYCH
Z PRZYŁĘKU1

S karb z Przyłęku2 zawierający 514 brakteatów guziczkowych i dwa denary dwu
stronne, stanowi jeden z najciekawszych zespołów monet z terenu Polski. Obok 

znalezisk z Brzegów nad Nidą3, Wielenia4, Sarbska5 i Radzanowa6 jest największym 
skarbem tego typu monet pochodzącym z terenu Polski i — obok radzanowskiego — 
jedynym dostępnym do badań w całości. Przechowywany jest w Muzeum im. Przypkow
skich w Jędrzejowie i w Gabinecie Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Okoliczności odkrycia tego skarbu nasuwały liczne wątplwiości. J. Reyman, który 
opracował cale znalezisko, wprowadził do literatury tezę o dwóch znaleziskach. Według 
tego autora znalazca, p. Władysław Skowronek, w 1967 r. miał w czasie prac rolnych 
odkopać garnuszek z monetami, który sprzedał p. Tadeuszowi Przypkowskiemu z Mu

1 Artykuł stanowi część pracy Polskie brakteaty guziczkowe 2. pol XIII-1. pol XIV w. Próba interpre
tacji Warszawa 1997, napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Suchodolskiego i prof. Jana 
Tyszkiewicza.
2 J. Reyman, Skarb brakteatów guziczkowych z Przyłęku, pow. Jędrzejów, „Wiadomości Numizmatycz
ne” [dalej: WN], 16, 1972, z. 4, s. 201-233; B. Paszkiewicz, Brakteaty polskie 1. tercji XIV w., WN, 
38, 1994, z. 1-2, s. 1-55; tenże, Średniowieczne monety Nowego Sącza, Nowy Sącz 1994; zob. także 
moją recenzję tej ostatniej pracy —  WN, 38, 1994, z. 3-4, s. 217-219.
3 M. Gumowski, Wykopalisko monet z XIII w. w Brzegach nad Nidą, Kraków 1917.
4 K. Beyer, Wykopalisko wieleńskief Warszawa 1876.
5 H. Dannenberg, Zwei unwawit Łeba gemachte Münzfunde I der Bracteatenfund von Sarbsket „Zeit
schrift für Numismatik”, nr 12, 1885, s. 280-306.
6 M. Gumowski, Wykopalisko brakteatów w Radzanowie, „Wiadomości Numizmatyczne-Archeologiczne”, 
19,1937, s. 1-23; E. Jędrysek-Migdalska, Skarb brakteatów z Radzanowa nad Wkrą, „Rocznik Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku”, 1976, z. 8; także Jeszcze o skarbie brakteatów z Radzanowa, WN, 12,1978, 
z. 3-4, s. 218-219; L. Kokociński, Trzecia część XIIl-wiecznego skarbu brakteatów z Radzanowa, 
„Biuletyn Numizmatyczny” 1995, z. 4, s. 37-43.
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zeum w Jędrzejowie. W następnym roku (1968), rolnik w pobliżu tego samego miejsca 
(pierwsze znalezisko przy czaszce, drugie przy nogach szkieletu), znalazł drugi garnuszek 
z monetami. Monety te zostały sprzedane Gabinetowi Numizmatycznemu w Krakowie. 
Wydawało się mało prawdopodobne, aby rolnik znalazłszy pierwszą część skarbu (zwła
szcza, że znajdowała się ona przy jednym końcu szkieletu), nie przeszukał dokładnie 
rejonu odkrycia. Stawiało to pod znakiem zapytania wartość informacji o okoliczno
ściach odkrycia skarbu. Ponieważ jakość zdjęć w opracowaniu J. Reymana uniemożli
wiała praktycznie jakiekolwiek badania porównawcze, uważałem za słuszne zbadanie 
okoliczności odkrycia skarbu i wykonanie własnej dokumentacji fotograficznej7.

Teza o dwóch znaleziskach nie znalazła potwierdzenia w czasie wizji lokalnej, jaką 
przeprowadziłem w kwietniu 1993 r. W jej wyniku ustaliłem, że znalezisko było jedno, 
a oddanie skarbu w dwóch „ratach” miało podłoże czysto materialne (wg znalazcy — 
niska cena zakupu pierwszej partii monet przez p. T. Przypkowskiego). Okazało się 
także, że nie istnieje związek pomiędzy monetami a szkieletem (ściślej — samą cza
szką), co ostatecznie pozwoliło odrzucić proponowaną przez J. Reymana teorię o tzw. 
pieniądzach splamionych.

Zastosowanie dużych powiększeń, a także powtórne przeanalizowanie stempli mo
net, pozwoliło na zaproponowanie nowego podziału całego materiału i wyodrębnienie 
94 typów i kilkunastu odmian. W większości przypadków nowy podział odbiega 
w znacznym stopniu od ustaleń J. Reymana. Praktycznie monety z Przyłęku nie są 
znane z innych znalezisk brakteatów guziczkowych z terenu Polski8. O ile stosunkowo 
łatwo wytłumaczyć brak typów przyłęckich w innych znaleziskach (zostały wybite 
po ukryciu tych depozytów), o tyle o wiele trudniej stwierdzić, dlaczego w Przyłęku 
brak monet, które niewątpliwie były w obiegu wcześniej9. Pewnym wytłumaczeniem 
może być późniejsza data ukrycia depozytu przyłęckiego. J. Reyman zastosował kryte
rium wagowe jako podstawową zasadę ustalania chronologii typów. Data ukrycia 
skarbu przypadała według tego badacza na 2. poł. XIV w. Proponowana przeze mnie 
data ukrycia skarbu zdecydowanie odbiega od tych ustaleń10. Przypuszczalnie skarb

7 Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania Dyrekcji i Pracownikom Gabinetu Numizma
tycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, a w szczególności Elżbiecie Korczyńskiej, a także Ma
ciejowi Przypkowskiemu i pracownikom Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie za pomoc 
i umożliwienie mi wykonania dokumentacji fotograficznej.
8 Tylko na trzech typach monet występuje podobny motyw: gwiazda z półksiężycem —  M. Gumow
ski, Wykopalisko... (Brzegi), typ 8; tarcza —  K. Beyer, op. cit., typ 45 i 46; jaszczurka (?) —  
M. Gumowski, Wykopalisko... (Radzanowo), typ 55 (w opracowaniu E. Jędrysek-Migdalskiej, 
op. cit., typ 83).
9 W analizie dokonanej w swojej pracy (por. przyp. 1) starałem się wykazać, że moneta brakteatowa 
była w obiegu praktycznie na terenie wszystkich księstw polskich, niezależnie od miejsca wybicia.
10 Z datacją taką nie zgadzała się większość uczestników sesji w Nowej Soli, proponując lata 
ok. 1340-1350 —  por. V Sesja Numizmatyczna w Nowej Soliy Zielona Góra 1977, s. 77; Także 
B. Paszkiewicz, op. cit., opowiada się za 1 tercją XIV wieku.
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został ukryty w latach 1313-1320. Za tą datą przemawiałby fakt ostatecznego wycofa
nia się z Krakowa po buncie wójta Alberta (1312 r.) Bolesława I opolskiego i jego 
śmierci w 1313 r. Sytuacja w Wielkopolsce (śmierć Henryka 111 głogowskiego 
w 1309 r.) doprowadziła do uśmierzenia w latach 1313-1314 buntu Przemka, wójta 
poznańskiego, zwolennika panowania książąt głogowskich. Skutkiem tego było opano
wanie Wielkopolski i umocnienie pozycji Władysława Łokietka w Małopolsce, czego 
ostatecznym efektem była koronacja w 1320 r. Monety wszystkich tych książąt (wyłą
czając Władysława Łokietka) znajdują się prawdopodobnie w depozycie przyłęckim, co 
pozwala na przyjęcie powyższej datacji.

Oznacza to, że depozyt przyłęcki jest ok. 15-20 łat młodszy od ostatniego, dużego 
skarbu brakteatów guziczkowych w Wieleniu (datowanego na ok. 1300 r.) i ok. 25-35 lat 
—  od uznawanego za najstarszy —  znaleziska w Brzegach.

Najważniejszym zagadnieniem dotyczącym skarbu z Przyłęku było ustalenie, czy de
pozyt zawiera monetę kursującą na terenie ukrycia skarbu (praktycznie Małopolska), 
czy też pochodzącą z innych dzielnic. Kluczem do rozwiązania tego problemu okazał się 
fakt, iż część Przyłęku należała do cystersów jędrzejowskich. Analiza wyobrażeń i ich 
porównanie z materiałem sfragistyczno-heraldycznym, a także analiza danych metro
logicznych, pozwoliła na powiązanie części monet z działalnością cystersów jędrzejow
skich, a także wyodrębnienie kilku typów monet wybitych w okresie szeroko rozumia
nych walk o Małopolskę i Wielkopolskę. Przede wszystkim byłaby to działalność men
nicza książąt walczących o stolec krakowski i opanowanie Wielkopolski, a więc Bole
sława I opolskiego, Henryka III głogowskiego i synów, a może także Wacława II cze
skiego.

Możliwe, że w Przyłęku wystąpiła również duża liczba monet wybitych przez inne — 
niż klasztor jędrzejowski — instytucje kościelne11. Nie można wykluczyć ewentualnych 
nadań (niekoniecznie w formie pisemnej) dla Kościoła, zwłaszcza że walczący książęta 
usiłowali opierać swoją władzę na tej instytucji (np. Wacław II). Bardzo prawdopodob
ne jest także występowanie monety możnowładczej12. Podobnie jak w przypadku du
chowieństwa, książęta zabiegali o poparcie rodów możnowładczych. Stosunkowo duża 
płynność i zmienność stronnictw popierających pretendentów do władzy nie pozwala 
na precyzyjne określenie ewentualnych popleczników książąt śląskich13. Nie można 
wykluczyć ewentualnych profitów w postaci prawa bicia własnej monety w zamian za 
udzielone poparcie. Niestety, jest mało prawodpodobne, aby w tym czasie na monetach

11 Dotyczy to zwłaszcza kilkunastu typów monet z wyobrażeniem krzyża.
12 Władzę w Wielkopolsce Henryk III opierał na rodach Zarębów i Nałęczów (którzy po 1314 r. 
przeszli na stronę Władysława Łokietka), natomiast Władysław Łokietek cieszył się na terenie 
Małopolski poparciem Starżów, Lisów i Bogoriów. Por. S. Zachorowski, Dzieje Polski średniowiecznej, 
Kraków 1926, s. 355-364.
13 T. Nowakowski, Małopolska elita władzy w walce o tron krakowski w latach 1288-1306, Bydgoszcz 
1992, s. 109-114.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



112 Wiesław Kopicki

mogły się pojawić herby możnowładcze w postaci, w jakiej znamy je dziś. Dlatego też 
przy trzech najliczniejszych typach monet proponuję atrybucję: nieokreślony emitent 
świecki lub duchowny. Typy te przedstawiają bliżej nieokreślone wyobrażenie, stano- 
wiące być może znak nieznanego przedstawiciela rodu możnowładczego. Teza o men- 
nictwie kościelnym i możnowładczym w tym okresie tłumaczyłaby zarówno niezrozu
miałe wahania wagi i średnicy monet ze skarbu przylęckiego, jak i występowanie typów 
dotychczas zupełnie nieznanych.

Nie można zupełnie wykluczyć w tym okresie emitentów miejskich14. Na szczególną 
uwagę zasługują bardzo duże uprawnienia wójta Krakowa w sprawach finansów, są
downictwa i samorządu, nieznane np. na terenie Wielkopolski15. Okres wzrostu zna
czenia miast pokrywa się z nadaniami menniczymi dla Sandomierza i Nowego Sącza16.

Analiza składu depozytu świadczy o pewnej przypadkowości doboru monet przez 
nieznanego właściciela skarbu w Przyłęku, a także o bardzo dużej liczbie typów i od
mian znajdujących się w tym czasie w obiegu. Przedstawia to poniższa tabelka17:

Grupa liczba typów liczba monet %

1-3 monety w typie 83 125 27,90

4-9  monet w typie 23 129 31,05

10 i więcej monet w typie 13 184 41,05

Prawdopodobnie depozyt powstał w stosunkowo długim okresie. Niestety, nie potra
fię odpowiedzieć na pytanie, czy był to jeden rok, czy też dziesięć lat. Całkowita waga 
znaleziska — ok. 131 g, a także interpretacja danych z tabeli, wskazywałaby raczej na 
drobnego „ciułacza” odkładającego każdy uzyskany denarek. Prawodopodobnie mamy 
tu do czynienia z kilkunastoma lub nawet kilkudziesięcioma wynikami drobnych trans
akcji, zawieranych przez właściciela depozytu, możliwe, że na targu w Jędrzejowie.

Skarb przyłęcki jest ostatnim znanym depozytem brakteatów guziczkowych, ukrytym 
przypuszczalnie w 1. ćwierci XIV w. Teoretycznie powinien wyznaczać koniec mennictwa 
brakteatowego na naszych ziemiach. Jednak R. Kiersnowski udowodnił w przekonywający

14 Trzeba pamiętać, że lata ok. 1285-1311/12 (od buntu możnowładców pod wodzą Starżów, 
w wyniku którego Leszek Czarny oparł się na mieszczanach, aż do buntu wójta Alberta), nastąpił 
„jedyny w naszych dziejach okres znaczenia politycznego miast” (S. Zachorowski, op. cit., s. 331-332). 
Dotyczy to przede wszystkim Małopolski i Krakowa, w którym w 1285 r. rozpoczęto budowę fortyfi
kacji miejskich, co wymagało niewątpliwie znacznych nakładów finansowych.
15 J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, Kraków 1992, t. 1, s. 191-194.
16 B. Paszkiewicz (Średniowieczne...), łączy dwa typy z wyobrażeniem smoka z mennicą nowosądecką. 
W recenzji tej pracy (por. przyp. 2) odrzuciłem taką atrybucję.
17 Uwzględniłem tylko monety czytelne. Pozycja „liczba typów” obejmuje również odmiany.
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sposób, opierając się na intepretacji rachunków kolektorów świętopietrza, że termin 
grossi pawi oznacza grosze realizowane w brakteatach wielkopolskich18. Wspomniane 
rachunki odnoszą się do 1. poł. XIV w., a konkretnie do lat 1335-1342, co oznacza, że 
jeszcze w tym czasie — przynajmniej na terenie Wielkopolski — w obiegu znajdowała się 
moneta brakteatowa. Prawodopodobnie na terenie Kujaw i Mazowsza sytuacja wyglą
dała podobnie i oprócz dominującej na tym terenie monety krzyżackiej nie można 
wykluczyć emitowania wzorowanej na niej monety rodzimej19. Potwierdzeniem tego 
byłoby znalezienie skarbu zawierającego takie monety.

K A T A LO G  TYPÓ W  M O N ET  ZE SKARBU  
PRZYŁĘCKIEGO20

KLASZTOR CYSTERSKI W JĘDRZEJOWIE

LITERA A (brak poprzeczki środkowej) — 4 monety, Ma21 0,246 g (rys. I22).
LITERA A (w obwódce ząbkowanej) — 6 monet, Ma 0,233 g, liczba stempli 

— 3 lub 4, co wskazywałoby na ciągłość produkcji (rys. 2).
LITERA A — 4 monety, Ma 0,206 g (rys. 3).
LITERA A — 17 monet, Ma 0,201 g (rys. 4).
Wyobrażenie litery A łączone jest w literaturze z Tąglimiem (Anklam)23. Stemple mo

net znalezionych w Przyłęku przedstawiają jednak zupełnie inne wyobrażenie tej litery, niż 
na monetach przypisywanych Tąglimowi. Analiza epigraficzna pozwala na ostrożne łącze
nie tych monet z 1. poł. XIV wieku24. Najbardziej prawdopodobna wydaje się próba 
powiązania tych monet z Jędrzejowem (a konkretnie z cystersami), którego nazwa w śred
niowieczu zaczynała się od tej litery — ANDREOV — (różna pisownia)25. Dodatkowym

18 R. Kiersnowski, Data i kształt reform monetarnych Kazimierza Wielkiego, WN, 12, 1968, z. 3-4, 
s. 172-173.
19 Ibidem, s. 174.
20 Katalog zawiera tylko te typy monet, których atrybucję z większym lub mniejszym prawodopodobień- 
stwem udało mi się odtworzyć (osoby zainteresowane odsyłam do całości opracowania —  por. przyp. 1). 
Na końcu artykułu znajdują się rysunki omawianych typów monet.
21 Ma —  średnia wagowa typu.
22 Dziękuję w tym miejscu Katarzynie Alce za wykonanie rysunków.
23 H. Dannenberg, Monety pomorskie w średniowieczu. Tablice, reedycja oprać. R. Kiersnowski, 
Warszawa 1967, nr 98 i 99 [dalej Dbg].
24 B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, s. 29-30.
25 Cystersi w Pobce, red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 28-29; M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie 
miast pobkich, Toruń 1960, s. 98.
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argumentem byłby fakt, iż konsekrowany w 1166-1167 kościół klasztorny był prawdo
podobnie pod wezwaniem św. Wojciecha (Adalbertus)26.

KLASZTOR CYSTERSKI W KOPRZYWNICY

STRZAŁA PODWÓJNA — odmiana A: strzała większa —  4 monety, Ma 0,249 g 
(rys. 5); odmiana B: strzała mniejsza — 10 monet, Ma 0,229 g.

Strzała łączona jest na ogół z mennictwem pomorskim, a konkretnie ze Strzało- 
wem27, jednak w żadnym przypadku monety tego miasta nie przedstawiają strzały 
podwójnej. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę monet prawdopodobna wydaje się 
ich lokalna proweniencja. Analogia heraldyczna sugeruje herb Bogoria. Niestety, 
należy prawdopodobnie odrzucić propozycję łączenia tych monet z Jarosławem Bogo
rią, gdyż jest mało prawodopodobne występowanie w tym czasie herbów możnowład- 
czych na monecie, przynajmniej w tej postaci, w jakiej znamy je dziś. Inną propozycją 
jest próba połączenia tych monet z klasztorem cysterskim w Koprzywnicy, ufundowa
nym przez Mikołaja Bogorię w 1185 roku28. Od momentu założenia klasztoru istniał 
bardzo silny związek między Bogoriami a cystersami29. Klasztory cysterskie miały bar
dzo szeroki immunitet i praktycznie stanowiły samodzielne jednostki, wyjęte — jako 
klasztor koprzywnicki — spod władzy ordynariusza diecezji. Mimo braku potwierdzo
nego immunitetu menniczego „posiadali mnisi i poddani klasztoru zupełną wolność 
prowadzenia operacji handlowych w granicach jurysdykcji księcia krakowskiego”30. Już 
w 2. poł. XIII w. klasztor miał własny targ, na którym —  być może — dokonywano 
transakcji monetami klasztornymi.

HENRYK III GŁOGOWSKI LUB SYNOWIE, WIELKOPOLSKA

DWIE WIEŻE — dwie odmiany, 6 monet (uszkodzone) (rys. 6).
Motyw wieży lub wież występuje dosyć często w numizmatyce31, jednak dokładnie 

taki rysunek stempla był dotąd nieznany. Dwie odmiany stemplowe wskazują na 
kontynuację wybijania tego typu monet. Najstarsza pieczęć Głogowa przywieszona do 
dokumentu z 1310 r. ma również dwie wieże. Późniejsze pieczęcie tego miasta mają 
inne wyborażenie, ale motyw wież pozostaje w sfragistyce książąt głogowskich32. Sto

26 Cystersi...у s. 54.
27 Dbg s. 143-149.
28 Z. Wdowiszewski, Ród Bogorjów w wiekach średnichy „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”, t. 9, 
Kraków 1928-1929, s. 4; Z. Kozłowska-Budkowa, S. Szczur, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywni
cy, „Nasza Przeszłość”, t. 60, Kraków 1983, s. 11-12.
29 Z. Kozłowska-Budkowa, op. cit., s. 48.
30 Ibidem, s. 28.
31 E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet polskich i ziem historycznie z Polską związanych, t. 9, 
Warszawa 1989, cz. 4, s. 74-77.
32 M. Gumowski, Najstarsze..., s. 78, nr 107.
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sunkowo duże podobieństwo widać na pieczęci Kalisza, przywieszonej do dokumentu 
z 2. poł. XIV w.33 Motyw wież występuje również na pieczęciach Henryka III głogow
skiego34, który w latach 1306-1309 był księciem kaliskim. Nie jest wykluczona jego 
działalność mennicza w Kaliszu, zwłaszcza że Henryk walczył od śmierci Przemyśla II 
w 1296 r. o opanowanie Wielkopolski.

HEŁM — 3 monety (uszkodzone) (rys. 7).
Podobne lub zbliżone hełmy zwrócone w lewo łączone są z księstwem legnie- 

ko-brzeskim (Fbg35 161, 164) oraz głogowskim (Fbg 214, 223). Przynależność tego 
typu monet do Dolnego Śląska sugerował E. Bahrfeldt36.

ORZEŁ — odmiana A: 5 monet, Ma 0,343 g; odmiana В: 11 monet, Ma 0,270 g; od
miana C: 11 monet, Ma 0,167 g (rys. 8).

Materiał numizmatyczny dostarcza kilku analogii. Monety przypisywane Henryko
wi III lub jego synom zawierają bardzo podobne wyobrażenie orła kroczącego w pra
wo37. Przemawia za taką atrybucją także analogia sfragistyczna — pieczęć sekretna 
Henryka III głogowskiego, na której widnieje prawie identyczny orzeł38. Występowanie 
monet tego typu w wyraźnych trzech odmianach wagowych, różniących się także 
średnicą, jest prawdopodobnie wynikiem emisji tych monet w czasie walk o Wielkopol- 
skę39 i może odzwierciedlać próbę dostosowania stopy menniczej do obowiązującej na 
tym terenie. Nie można wykluczyć również, że jest to śląska emisja Henryka III lub jego 
synów i wtedy monety odmiany C byłyby obolami (ok. 1/2 wagi odmiany A), natomiast 
odmiana В stanowiłaby jednostkę pośrednią (ok. 2/3 wagi odmiany A).

ZAKON KRZYŻACKI

TARCZA —  1 moneta (rys. 9).
Liczne odmiany monet z tym elementem podaje F. Vossberg40 i E. Waschinski41.
KRZYŻ—  1 moneta (rys. 10).

33 Kodeks dyplomatyczny Wielkopokki, t. 4, nr 58; W. Wittyg, Pieczęcie miast dawnej Polski, Warsza- 
wa-Kraków 1905, s. 100-101; M. Gumowski, Najstarsze..., s. 101-102.
34 K. Stronczyński, Pomniki książęce Piastów, Piotrków 1888, s. 231.
35 F. Friedensburg, Monety śląskie średniowiecza. Tablicey reedycja oprać. M. Haisig, Warszawa 1968 
[dalej: Fbg].
36 E. Bahrfeldt, Zur Münzkunde der Niederlausitz im XIII. Jahrhundert, Berlin 1926, reprint Leipzig 
1980, s. 197, nr 93.
37 Fbg 218 mennica (?); Fbg 227 mennica Namysłów; Fbg 237 mennica Oleśnica, 37
38 P. Pfotenhauer, Die Schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, Breslau 1879, tabi. A/IV, nr 29.
39 T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę Henryk (1274-1309), Poznań 1993, s. 63-87.
40 F. Vossberg, Geschichte der preussischen Münzen und Siegely Berlin 1843, nr 8-32.
41 E. Waschinski, Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens, Frankfurt a/M. 1934, nr 53-97c 
(najbliższa analogia do 88a i 88b).
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Wyobrażenie nawiązuje do formy przedstawiania krzyża na monetach krzyżackich, 
jednak nie jest notowane w literaturze niemieckiej42.

BOLESŁAW I OPOLSKI

KRZYŻ — odmiana A: 12 monet, Ma 0,252 g; odmiana B: 7 monet, Ma 0,154 g 
(rys. 11).

Monety z krzyżem tego typu znane są ze znalezisk w Lichyni43 (okolice Koźla, woj. 
opolskie). Ich emitentem był naprawdopodobniej Bolesław I opolski (1*1313). Wydaje 
się, że podobieństwo motywu do monet z Lichyni i dane metrologiczne przemawiają za 
przypisaniem władcy opolskiemu tych monet. Możliwa jest jego działaność mennicza jako 
starosty małopolskiego, w czasie rządów Wacława II. Bolesław prawdopodobnie sprawował 
ten urząd trzykrotnie — w 1291-1292, w 1302 i prawdopodobnie w 1312 r. (?)44

ŚLĄSK

GWIAZDY I PÓŁKSIĘŻYCE — odmiana A: 2 monety, Ma 0,192 g; odmiana 
B: 2 monety, Ma 0,280 g; odmiana C: 9 monet, Ma 0,329 g; odmiana D: 4 monety, 
Ma 0,216 g (rys. 12).

Dokładnie taki sam układ gwiazd i księżyców znajdujemy na monetach saskich 
datowanych przed 1270 r.45, co mogłoby sugerować naśladownictwo śląskie (?).

TRÓJLIŚC —  odmiana A: 1 moneta; odmiana B: 3 monety, Ma 0,269 g (rys. 13).
CZTEROLIŚĆ—  1 moneta46 (rys. 14).
WYOBRAŻENIE ARCHITEKTONICZNE — 1 moneta47 (rys. 15).
WIEŻA Z DWIEMA MNIEJSZYMI PO BOKACH —  1 moneta48 (rys. 16).
KLUCZ I (?wyobrażenie niezrozumiałe) — 1 moneta49 (rys. 17).
SMOK I —  6 monet, Ma 0,194 g (rys. 18).
SMOK II50 —  9 monet, Ma 0,298 g (rys. 19).

42 Zbliżone wyobrażenia —  F. Vossberg, op. cit., tabl. 2, nr 40 i 42; E. Waschinski, op. cit., nr 151-160.
43 Lichynia Kr. Cosel, „Altschlesien, Mitteilungen des Schlesischen Altertumsvereins” t. 3, 1930, 
s. 75-77; t. 10, 1941, s. 132-137.
44 S. Kutrzeba, Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV w., Kraków 1903, s. 6; PSB, t. 2, 
s. 267-268; Urzędnicy małopolscy XII-XV w. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1990, nr 1276.
45 W. Haupt, Kleine sächsische Münzkunde, Berlin 1968, tabi. 28, nr 2 i tabl. 30, nr 4 i 5.
46 Fbg, 989.
47 Dalekie podobieństwo: Fbg 729 i 730.
48 Prawdopodobnie Fbg 911.
49 Bardzo podobny brakteat podaje Fbg 657, przy czym klucz jest po lewej stronie.
50 B. Paszkiewicz (Średniowieczne..., op. cit.) proponuje Nowy Sącz jako miejsce emisji monet 
z wyobrażeniem smoka. W recenzji tej pracy (op. cit.), odrzuciłem taką atrybucję. Monety takie 
notowane są w: M. Gumowski, Moneta na Śląsku, w: Historia Śląska, t. 3, Kraków 1936, tabl. 156 
i 158, nr 322, nr 391; F. Friedensburg, Schlesiens Münzgeschichte im Mittelalter, Codex diplomaticus 
Silesiae, t. 12, tabl. 3, nr 154 i 155.
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ŚLIMAK (?) —  1 moneta51 (rys. 20).
BAZYLISZEK (?) —  1 moneta52 (rys. 21).
GŁOWA ORŁA —  2 monety53 (rys. 22).
DWA PTAKI —  1 moneta54 (rys. 23).
GŁOWA GRYFA —  12 monet, Ma 0,352 g (rys. 24).
Wyobrażenie gryfa wiązane jest z Pomorzem Zachodnim, a przede wszystkim z her

bem Szczecina55, Taka forma herbu poświadczona jest sfragistycznie dopiero od 1361 r., 
natomiast do tego czasu na pieczęci tego miasta widnieje postać siedzącego księcia, 
trzymającego miecz i berło, prawdopodobnie Barnima I (?). Po obu stronach postaci 
znajdują się dwie tarcze heraldyczne, na których widnieją różniące się między sobą 
gryfy56. Motyw ten występuje także na Śląsku, w herbie Świdnicy57. Średnia wagowa, 
stosunkowo duża liczba tych monet, a także analogia heraldyczna pozwalają na przyję
cie śląskiej atrybucji.

ORZEŁ W LEWO — odmiana A: 3 monety, Ma 0,276 g; odmiana B: 2 monety, 
Ma 0,238 g58 (rys. 25).

DOLNE ŁUZYCE

KOŁO — odmiana A: 5 monet, Ma 0,267 g; odmiana B: 3 monety (uszkodzone); 
odmiana C: 7 monet, Ma 0,221 g (rys. 26).

Kolo będące symbolem Słońca, w ikonografii chrześcijańskiej łączone jest ze świętą 
Katarzyną jako symbol jej męczeństwa59. Podobne wyobrażenia na monetach są łączo
ne z Dolnymi Łużycami60.

ROZETA MAŁA — 9 monet, Ma 0,303 g (rys. 27).
ROZETA DUŻA —  3 monety (rys. 28).
ROZETA — 4 monety (rys. 29).

51 Pewne podobieństwo motywu stempla można zauważyć do Fbg 770. Możliwe, że jest to 
smok-wąż, gdyż tak przedstawiano to zwierzę na monetach duńskich z XI wieku (inf. ustna prof. 
S. Suchodolskiego).
52 Wyobrażenie podobne do monety śląskiej: M. Gumowski, Moneta... tabl. 157, nr 370.
53 Prawdopodobnie monety śląskie z końca XIII w., Fbg 213.
54 Prawdopodobnie Fbg 817.
55 W. Rentzmann, Numismatisches Wappen-Leńcon, Berlin 1876, reprint Berlin 1978, tabl. 4 
nr 157, 161, 165.
56 M. Gumowski, Najstarsze..., s. 218-219, rys. 447-449; T. Bielecki, Herby miast Pomorza Zachod
niego, Szczecin 1991, s. 126.
57 H. Saurma, Wappenbuch der Schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 303-306, tabl. 9, 
nr 114 i 117; M. Gumowski, Najstarsze..., s. 214-215.
58 E. Bahrfeldt, op. cit., s. 229 nr 23 —  przypisywany książętom dolnośląskim.
59 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 400-402; R. Kiersnowski, Moneta 
w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 357.
60 E. Bahrfeldt, op. cit., tabl. 18, nr 348-349.
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118 Wiesław Kopicki

Typy z wyobrażeniem rozety są podobne do monet dolnołużyckich przedstawiają
cych tarczę heraldyczną, na której widnieje sześć kulek dookoła jednej w środku61.

WIEŻA —  1 moneta (uszkodzona)62 (rys. 30).

TRZEBIATÓW

GŁOWA GRYFA Z LIŚCIEM W DZIOBIE —  1 moneta (rys. 31).
Wyobrażenie przedstawia bardzo rzadki przypadek trzymania przez orla w dziobie 

dodatkowego elementu. Jedyną analogię można dostrzec na zasadzie pars pro toto do 
wyobrażenia na pieczęci założonego w 1277 r. Trzebiatowa63.

DYMIN

LILIA —  1 moneta64 (rys. 32).

NIEOKREŚLONY EMITENT ŚWIECKI LUB DUCHOWNY, 
MAŁOPOLSKA LUB WIELKOPOLSKA (?)

GŁOWA (?) —  13 monet65, Ma 0,257 g (rys. 33).
TWARZ (?) — 18 monet, Ma 0,256 g (rys. 34).
MASKA (?) —  31 monet66, Ma 0,233 g (rys. 35).

61 E. Bahrfeldt, op. cit., tabl. 16, nr 300. Podobne wyobrażenie, ale o sześciu kulkach dookoła, 
występuje także na Śląsku —  Fbg 974. Zbliżona rozeta (bez kulki środkowej) widnieje na pieczęci 
śląskiej z 1323: P. Pfotenhauer, op. cit., tabl. B/9, nr 95.
62 E. Bahrfeldt, op. cit., s. 219 nr 249.
63 O. Hupp, Wappen und Siegel der deutschen Staedtef cz. 2, Frankfurt n/M 1898, s. 14, tabl. s. 12; 
M. Gumowski, Najstarsze..., s. 229; tenże, Herby miast pokkich, Warszawa 1960, s. 327; T. Białecki, 
op. cit., s. 138-140.
64 Fl. Dannenberg, Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1893, reedycja Lipsk 1967, 
nr 105.
65 Monety wykonano co najmniej trzema stemplami, co sugerowałoby ewentualne pochodzenie 
małopolskie, ze względu na ciągłość produkcji.
66 Jest to najliczniejszy typ w skarbie. Monety tego typu zostały wybite co najmniej kilkoma tłokami, 
przy czym różnice w szczegółach są dosyć znaczne. Należałoby wyodrębnić kilka odmian, co jest 
niestety prawie niemożliwe ze względu na stan zachowania monet.
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POLSKA ok. 1300r.

Znaleziska skarbów brakteatów guziczkowych na terenie Polski
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Główne typy monet z Przyłęku
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Iwona M. Dacka

UWAGI O ELICIE WŁADZY W ZIEMIACH 
DZIEDZICZNYCH WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA1

W ostatnim czasie obserwujemy zwiększone zainteresowanie historyków próbie- 
matyką elit władzy2. Nadal jednak brakuje opracowań w całości poświęconych 

temu zagadnieniu w czasach Władysława Łokietka. Dysponujemy tylko pracami, które 
wybiórczo traktują problem elit władzy na przełomie XIII i XIV w.3 Zgodnie z podjętym

1 Szerzej I. Kludka, Elity władzy w ziemiach dziedzicznych Władysława Łokietka, Lublin 1996 
(maszynopis pracy magisterskiej).
2 W. Fałkowski, Badania nad elitą władzy w Polsce w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych, 
„Przegląd Historyczny”, 76, 1985, s. 131-138; Tenże, Elita władzy w Polsce zapanowania Kazimierza 
Jagiellończyka (1447-1492). Studium aspektów politycznych, Warszawa 1992; J. Gzella, Małopolska 
elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370-1382,Toruń 1994; Tenże, 
Związki rodzinne mabpolskiej elity władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego jako czynnik awansu, 
w: Polska, Prusy, Ruś. Rozprawy ofiarowane prof. zw. dr hab. Janowi Powierskiemu w trzydziestolecie 
pracy naukowej, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 1995, s. 63-70; T. Nowakowski, Małopolska elita 
władzy wobec rywalizacji o tron krakowski w latach 1288-1306, Bydgoszcz 1993.
3 J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemia łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowe
go w latach 1300-1306, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 74, 1968/1969, s. 1-345 
[dalej Rocz. T N T ]; A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy za. panowania ostatnich książąt 
dzielnicowych, „Rocznik Łódzki”, 25 (28), 1979, s. 107-138; Taż, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do 
połowy XV wieku, Łódź 1984; U. Zarzycka, Rola i działalność administracyjno-polityczna rodów ziemi 
sieradzkiej do końca XIV wieku, „Rocznik Łódzki.”, 20 (23), 1975, s. 179-197; S. Gawęda, Możno
władztwo małopolskie w XIV wieku i w I połowie XV, Kraków 1966; T. Nowakowski, op. cit.; F. Pie- 
kosiński, Rycerstwo pobkie wieków średnich, t. 3, Kraków 1901; P. K. Wojciechowski, Ugrupowania 
polityczne w ziemi krakowskiej i sandomierskiej w latach 1280-1286, „Przegląd Historyczny”, 70, 1979, 
s. 57-72; W. Łęga, Społeczeństwo i państwo gdańsko-pomorskie w XII i XIII wieku, Poznań 1956; 
J. Jasiński, Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284-1314, „Roczniki Historycz- 
ne”, 29, 1963, s. 215-250; J. Pakulski, Siły polityczno-społeczne w Wielkopohce w I połowie XIV wieku, 
Toruń 1979; tenże, Wielkopobka elita władzy politycznej w I połowie XIV wieku. Kryteria kwalifikacyjne,

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



122 Iwona M. Dacka

tematem omówimy tutaj zwięźle skład ekipy rządzącej Kujaw brzeskich, ziemi łęczyc- 
kiej i sieradzkiej. Jako granice chronologiczne przyjęliśmy lata 1275-13334. W histo
riografii spotykamy się z obszerną dyskusją na temat samego pojęcia „elita władzy” 
i czynników do niej kwalifikujących5. W naszych rozważaniach o tym, kogo zaliczyć do 
elity władzy, posłużyliśmy się propozycjami Jana Pakulskiego6.

Członków elity władzy szukaliśmy wśród przywódców różnych wystąpień o charak
terze politycznym, wójtów większych miast, sędziów i pełnomocników strony polskiej 
w procesach z Krzyżakami. Badaliśmy częstotliwość występowania świadków doku
mentów Władysława Łokietka. Zwracaliśmy uwagę na to, kogo i dlaczego władca obdaro
wywał majątkiem. Analizowaliśmy składy urzędników Władysława Łokietka oraz śledzili
śmy ich kariery. Próbowaliśmy określić pochodzenie rodowe i rodzinne przedstawicieli elit. 
Wyróżniliśmy osoby o nieprzeciętnych zdolnościach, do których władca miał zaufanie, 
którym powierzał ważne funkcje dyplomatyczne, reprezentacyjne i wojskowe.

Tak wielostronne przedstawienie elit było możliwe dzięki wykorzystaniu literatu
ry o panowaniu Władysława Łokietka7. Istotną rolę odegrały tu prace poświęcone 
średniowiecznemu społeczeństwu i świadomości narodowej Polaków8. Elitę władzy 
tworzyli głównie nosiciele tej władzy, dlatego też interesowały nas kompetencje po
szczególnych urzędów, spisy urzędników, awans i kariera w średniowieczu9. W naszych

w: Genealogia —  pobka elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, pod red. J. Wroni- 
szewskiego, Toruń 1993, s. 61-91.
4 Pierwszy znany nam dokument został wystawiony przez Władysława Łokietka 1 V 1275; Kodeks 
dyplomatyczny Pobki, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1847 [dalej: CDP], t. 1, 
nr 56, s. 95-97. Ostatni dokument nosi datę 9 II 1333: Kodeks dyplomatyczny Małopobki, wyd. 
F. Piekosiński, [dalej: KDM], t. 2, nr 607, s. 279-280.
5 S. Kutrzeba, Elita jako czynnik w technice rządzenia państwem, „Czasopismo Prawnicze i Ekono
miczne”, 30, 1936, s. 26; Z. Bauman, O pojęciu władzy  ̂ „Studia Socjologiczno-Polityczne”, 13,1962,
s. 7-28; tenże, Struktura władzy społeczności lokalnej. Konceptualizacja badań, „Stud. Socjologiczno-Po
lityczne”, 12, 1962, s. 7-30; J. Halbersztadt, Problematyka elit władzy w badaniach hbtorycznych, w: 
Histońa XIX i XX wieku. Studia i szkice, Wrocław 1979, s. 141-152; W. Wesołowski, Klasy, warstwy, 
władza, Warszawa 1974, s. 80.
6 J. Pakulski, Wielkopobka elita władzy, s. 70-91.
7 O. Balzer, Królestwo polskie 1295-1370, t. 1-3, Lwów 1919-1920; J. Baszkiewicz, Powstanie 
zjednoczonego państwa pobkiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954; Pobka dzielnicowa 
i zjednoczona. Państwo —  społeczeństwo —  kultura, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1972; H. Łow- 
miański, Początki Pobki. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV,
t. 6, cz. 2, Warszawa 1985; E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1957; 
Literatura popularnonaukowa: J. Baszkiewicz, Pobka czasów Łokietka, Warszawa 1968; T. Nowak, 
Władysław Łokietek polityk i dowódca, Warszawa 1978; H. Samsonowicz, Łokietkowe czasy, Kraków 1989.
8 Społeczeństwo Pobki średniowiecznej. Zbiór studiów, pod red. S. K. Kuczyńskiego, t. 1-7, Warszawa 
1981-1996; S. Gawlas, Stan badań nad pobką świadomością narodową w średniowieczu, w: Państwo, 
naród i stany w świadomości wieków średnich, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1990, s. 149-194; 
A.W. Labuda, O pojęciu „świadomość narodowa”, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia 
ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 43-54.
9 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, oprać. J. Bieniak, A. Szymczakowa,
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badaniach wykorzystaliśmy monografie poświęcone możnym rodom, a szczególnie Aw- 
dańcom, Bogoriom, Doliwom, Godziembom, Lisom, Nagodzicom, Porajom, Powałom, 
Rawiczom i Zarembom* 10 11. Wiele postaci, które wchodziły w skład elity ma swoje biogramy 
w Polskim słowniku biograficznymn . Jako materiał źródłowy wykorzystaliśmy dokumenty 
wystawione przez Władysława Łokietka, a opublikowane w kodeksach dyplomatycznych12.

pod red. A. Gąsiorowskiego, t. 2, z. 1, Wrocław 1985; A. Bogucki, Komes w polskich źródłach 
średniowiecznych, „Rocz. T N T ”, 76, 1971, s. 5-114; Tenże, Komornik i podkomorzy w Роксе piastow
skiej , w: Społeczeństwo Pobki średniowiecznej, t. 3, s. 75-133; Tenże, Ze studiów nad pobkimi urzędami 
nadwornymi w Х111 wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 29, 1977, s. 117-142; A. Gąsiorow
ski, Uwagi o mniejszych kasztelaniach wielkopobkich X11I-X1V w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
19, 1967, s. 71-108; S. Kutrzeba, Starostowie, ich początki i rozwój do końca XIV wieku, „Rozprawy 
Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, 45, 1903, s. 231-348 [dalej: RAU 
W HF]; J. Spors, Urzędnicy terytorialni i nadworni na Pomorzu Gdańskim i Sbwieńsko-Słupskim w XIII 
i początku XIV w., „Czasopismo Prawno-Historyczne.”, 33, 1981, s. 32-65; tenże, Uwagi nad genezą 
urzędu wojewody dzielnicowego w Polsce XII wieku, „Przegląd Historyczny”, 82, 1991, s. 185-208; 
tenże, Wojewodowie Pokki dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji 
urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego, cz. 1, „Przegląd Historyczny”, 82, 1991, 
s. 353-370; tenże, op. cit., cz. 2, „Przegląd Historyczny”, 83, 1992, s. 17-48; J. Tęgowski, O włoda
rzach w Polsce XIII w.y „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 15, 1983, s. 5-17; 
B. Geremek, Wykształcenie, awans społeczny w średniowiecznej Роксе, w: Pamiętnik XII Powszechnego 
Zjazdu Historyków Pokkich 17-20 IX 1979, Katowice 1979, s. 74-77; J. Bieniak, Urząd jako droga 
awansu w średniowiecznej Polsce, tamże, s. 59-60; H. Samosnowicz, Droga awansu majątkowego 
w Polsce średniowiecznej, w: tamże, s. 61-73.
10 W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk”, 44, 1917, s. 153-294; tamże, 45, 1918, s. 161-314; tamże, 46, 1920, s. 111-239; 
Z. Wdowiszewski, Ród Bogoriów w wiekach średnich, „Roczniki Towarzystwa Heraldycznego”, 9, 
1928/1929, s. 1-97; J. Pakulski, Godziembowie w monarchii jagiellońskiej. Desygnaty i skład rodu, 
w: Genealogia —  studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle 
porównawczym, pod red. ]. Hertla, ]. Wroniszewskiego, Toruń 1987, s. 47-74; B. Śliwiński, Lisowie 
Krzelowscy w wieku X1V-XV i ich antenaci, Gdańsk 1993; K. Potkański, Ród Nagodziców, w: tegoż, 
Pisma pośmiertne, t. 2, Kraków 1924, s. 209-239; S. Kozierowski, Studia nad pierwotnym rozsiedleniem 
rycerstwa wielkopolskiego. Ród Porajów Róiyców, z. 11, Kraków 1930; W. Semkowicz, Ród Powałów, 
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności”, 19, 1914, s. 19-20; J. Wroniszew- 
ski, Ród Rawiczów w wiekach średnich, w: Genealogia —  studia nad wspólnotami, s. 75-92; Tenże, Ród 
Rawiczów. Warszowice i Grotowice, „Rocz. T N T ”, 85, 1992, s. 1-216; Tenże: Ród Rawiczów, Współ- 
rodowcy Warszowiców i Grotowiców, „Rocz. T N T ”, 86, 1994, s. 1-202; J. Pakulski, Ród Zarembów 
w Wielkopokce w XIII i początku XIV w., „Prace Wydziału Nauk Humanistycznch Bydgoskiego To
warzystwa Naukowego”, 16, 1975, s. 103-137.
11 K. Stachowska, Jarosław z Bogorii i Skotnik, w: Pokki słownik biograficzny [dalej: PSB], t. 11, 
Wrocław 1964, s. 1-3; Taż, Gerward, w: PSB, t. 7, Kraków 1948, s. 408; J. Maciejewski, Działalność 
kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego w latach 1300-1323, Bydgoszcz 1996; A. Matu
szek, Grot Jan, w: PSB, t. 9, Wrocław 1960, s. 15-17; Z. Wdowiszewski, Klemens, w: PSB, t. 12, 
Wrocław 1966, s. 588; Z. Budkowa, Nanker, w: PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 514-517; J. Bieniak, 
Paweł Ogon, w: PSB, t. 25, Wrocław 1980, s. 366-368; K. Tymieniecki, Jakub Świnka, w: PSB, 1 .10, 
Kraków 1963, s. 347-349.
12 Codex diplomaticus Brandenburgensis, t. A  20, wyd. A. F. Riedel, Berlin 1861; Kodeks dyplomaty cz-
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Podstawowych wniosków do ustalenia naszej elity władzy dostarczyły testacje doku
mentów. Znajdowały się one w 271 dokumentach i w tym uwzględniliśmy 9 falsyfika
tów. W średniowiecznych falsyfikatach, by uwiarygodnić ich treść, dopisywano często 
listę świadków z dyplomów autentycznych. Analizie poddaliśmy dokumenty, których 
miejsce wystawienia znajdowało się poza dziedzicznymi ziemiami Władysława Łokie
tka, ponieważ Kujawianie, Łęczycanie i Sieradzanie często świadkowali w Małopolsce, 
Pomorzu Gdańskim, Wielkopolsce. Prowadzi to do wniosku, że uczestniczyli w ważniej
szych wydarzeniach państwowych i nie tworzyli wyłącznie lokalnej elity władzy. W la
tach 1275-1333 przez dwór Władysława Łokietka przewinęło się 129 urzędników 
(oczywiście w ziemiach dziedzicznych). Z tego do ścisłego grona elity władzy można 
zakwalifikować około 30 osób.

W dokumentach Władysława Łokietka jako świadkowie na pierwszych miejscach 
występowali zazwyczaj: wojewoda, dostojnicy kościelni, kanclerz, starosta i kasztelan. 
Druga grupa świadków to: sędzia, komornik lub podkomorzy, włodarz, cześnik, stolnik, 
chorąży, koniuszy, łowczy i skarbnik. Ostatnie miejsca wśród świadkujących zajmowali 
poddostojnicy: podsędek, podczaszy, podstoli i podkoniuszy.

Kryterium częstotliwości występowania za najbliższych współpracowników władcy, 
którzy tworzyli trzon kujawskiej elity władzy, nakazuje nam uznać: sędziego brzeskiego 
Macieja z rodu Leszczyców, kanclerzy Jana Nałęcza i Pełkę, wojewodę brzeskiego Bro
nisza z rodu Pomianów, wojewodę Miklona i włodarza Andrzeja.

Sędzia Maciej 18 razy wystąpił u boku Władysława Łokietka13. Świadkował nie 
tylko w Brześciu, ale był towarzyszem władcy w jego podróżach na Pomorze. Za liczne

ny katedry krakowskiej Św. Wacława, cz. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874 [dalej: KDKK]; KDM, 
t. 1-2; Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, cz. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1879 [dalej: 
KDMK]; CDP, t. 1-3; Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, cz. 1, wyd. W. Kętrzyński, 
S. Smolka, Lwów 1875 (dalej cyt. jako KDKT); Pommerelisches Urkundenbuchf wyd. M. Perlbach, 
Gdańsk 1881 [dalej: PUb]; Pommersches Urkundenbuch, t. 6, wyd. O. Heineman, Szczecin 1907; 
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1-3, wyd. J. Zakrzewski, Poznań 1877-1887 [dalej: KDW]; 
J. Dąbrowski, Z czasów Łokietka. Study a nad stosunkami polsko-węgierskimi w XIV w. cz. I, RAU 
WHF, 34, 1916, s. 308-309; Monumenta luris cura praepositorum Chartophylacio Maximo Varsoviensi 
editaf t. 2, Warszawa 1914; A. Mosbach, Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincji 
Szląskiej, Ostrów 1860; M. Niwiński, Dokumenty Łokietka dla dóbr łęczyckich opactwa wąchockiego, 
„Kwartalnik Historyczny”, 46, 1932, s. 376-377; J. Lelewel, Polska wieków średnich, t. 3, Poznań 
1859; B. Ulanowski, Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., „Archiwum Komisji 
Historycznej”, t. 4 (12), Kraków 1888, s. 111-381 [dalej: DKM]; M. Bielińska, Kancelarie i doku
menty wielkopolskie XIII wieku, Wroclaw 1967; KWD, t. 6, wyd. A. Gąsiorowski, Warszawa 1982; 
Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1-8, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1969-1975 
[dalej: ZDM]; K. Maleczyński, Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z lat 1296-1329, „Stu
dia Zródłoznawcze”, 6, 1961, s. 129-149; ]. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. 
Studia nad dokumentami, fundacją, rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949.
13 KDW, t. 2, nr 623, s. 7, nr 708, s. 81-82, nr 768, s. 138, nr 769, s. 138-139, nr 807, s. 170-171, 
nr 810, s. 172-173; CDP, 1 .1, nr 79, s. 143-144; t. 2, cz. 1, nr 149, s. 124-125, nr 158, s. 136-137, 
nr 164, s. 142-143; A. Mosbach, op. cit., s. 34, 35-36; PUb, nr 552, s. 497-498, nr 561, s. 503-504,
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zasługi książę wynagrodził go nadaniem ziemskim* 14. Ród Leszczyców, z którego wywo- 
dził się Maciej stał wiernie przy Władysławie Łokietku. W gronie urzędników kujaw
skich, na stanowisku kasztelanów Kruszwicy, odnaleźliśmy dwóch synów Macieja15. 
Trzecim synem sędziego był biskup włocławski Gerward, wypełniający najważniejsze 
zlecenia dyplomatyczne Władysława Łokietka16.

Wielkim zaufaniem władcy cieszyli się kanclerze. W średniowieczu kanclerz odpo
wiedzialny był nie tylko za pracę kancelarii, z polecenia księcia utrzymywał stałe 
stosunki z hierarchią kościelną, posłował w spawach wagi państwowej za granicę, także 
z racji swego wykształcenia był doradcą władcy17. Jan z rodu Nałęczów nawet gdy już 
przestał sprawować swe funkcje w kancelarii, nadal był świadkiem dokumentów Wła
dysława Łokietka. Kariera kancelaryjna była dla Jana wstępem do najwyższych godno
ści kościelnych (biskup płocki 1310-1318)18. Ulubionym kanclerzem Władysława 
Łokietka był Pełka. W swoim ręku połączył godność kanclerza Kujaw, Łęczycy i Siera
dza. Książę powierzał mu liczne misje dyplomatyczne19. Do grona kujawskich kanclerzy 
należeli ludzie nie związani ani rodowo, ani majątkowo z Kujawami —  Jan Grotowic, 
Jarosław Bogoria. Ich wykształcenie, znajomość prawa były niezbędne w konfliktach 
z Krzyżakami20.

Najliczniejszą reprezentację w kujawskiej (brzeskiej) elicie władzy miał ród Pomia
nów21. Do najwyższych godności doszedł Bronisz ze Służewa. Na przykładzie tej postaci 
widzimy dokładnie szczeble kariery urzędniczej. Bronisz rozpoczął ją od sprawowania

nr 572, s. 512-513, nr 574, s. 515-516, nr 575, s. 516; DKM, nr 60, s. 233-234.
14 CDP, t. 2, cz. 1, nr 142, s. 120-121.
15 KDW, t. 2, nr 1050, s. 380-381; J. Bieniak, Wielkopolska, s. 69-70. Jan był jednocześnie kaszte
lanem kruszwickim i radziejowskim, jako że po 1306 r. kasztelania radziejowska była złączona 
z kruszwicką: J. Bieniak, Przynależność administracyjno-pólityczna kasztelani nadgoplańskich w latach 
1267-1327у „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historia”, 2, 1966, 
s. 81-82. Jan wystąpił w gronie świadków falsyfikatu z 14 IV 1325: KDW, t. 2, nr 1049, s. 379-380.
16 K. Stachowska, Gerward, s. 408; J. Maciejewski, op. cit., s. 128-134.
17 M. Bielińska, op. cit, s. 8; J. Pakulski, Kanclerze wielkopolscy ostatnich Piastów i ich rob w polityce 
wewnętrznej i zagranicznej, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, s. 136-137.
18 J. Mitkowski, op. cit., nr 20, s. 335-336, nr 21, s. 336-337; KDW, t. 2, nr 748, s. 120-121, 
nr 749, s. 121, nr 753, s. 123-124, nr 761, s. 131; KDKK, t. 1, nr 102, s. 138, nr 103, s. 138-139; 
A. Radzimiński, Droga do biskupstwa płockiego w XIV w., w: Personae, colligationes, facta, Toruń 1991, 
s. 80; tenże, Prepozyci kapituły katedralnej w Płocku w XIV wieku, „Studia Płockie”, 14, 1986, 
s. 146-147.
19 ZDM, cz. 8, nr 2528, s. 343-344; DKM, nr 22, s. 165-166; KDW, t. 2, nr 707, s. 80-81, nr 708, 
s. 81-82; CDP, t. 2, cz. 1, nr 149, s. 124-125; J. Szymczak, Pełka, w: PSB, t. 25, Wrocław 1980, 
s. 578.
20 J. Tęgowski, Kanclerz kujawski Jarosław Bogońa i jego stosunki z Galhardem de Carceńbus, w: Per
sonae..., s. 39-40.
21 J. Bieniak, Heraldyka polska przed Długoszem, w: Sztuka i ideologia XV wieku, pod red. P. Skubi
szewskiego, Warszawa 1978, s. 188-189; tenże, Wielkopolska, s. 65.
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urzędu kasztelana Kruszwicy, potem przyszła godność wojewody brzeskiego i w końcu 
urząd starosty kujawskiego22.

Na Kujawach szczególną pozycję zajmował włodarz. Miał on pieczę nad dobrami 
książęcymi. Na to stanowisko powoływano ludzi z odpowiednim doświadczeniem i wy
kształceniem23. Zapewne te wszystkie warunki spełniał Andrzej (nie znamy jego przy
należności rodowej), który często świadkował na dokumentach Władysława Łokie
tka24. Jego stosunki z władcą układały się szczególnie blisko, skoro w 1300 r. znalazł się 
w gronie współtowarzyszy tułaczki Władysława Łokietka25.

Członków elity władzy należy szukać wśród uczestników ważnych wydarzeń politycz
nych. Za takie możemy uznać wiec w Sulejowie (18-25 VI 1318 r.). Reprezentantami 
Kujaw byli tam kanclerz Jan Gro to wic i biskup Gerward26. Ten ostatni jako reprezen
tant wszystkich Polaków został posłem do Awinionu i podjął starania na rzecz korona
cji Władysława Łokietka27.

Kryterium aktywności politycznej do elity władzy pozwala zaliczyć członków rodów 
Doliwów, Leszczyców, Pomianów i Powałów, którzy ugruntowali władzę Władysława 
Łokietka na Pomorzu w 1296 r., a później wzięli aktywny udział w obronie tej dzielnicy 
przed Krzyżakami28.

Określając skład elity, należy zwrócić uwagę, czy władca wynagradzał swoich współ
pracowników. Z Kujaw znamy przynajmniej trzy takie przypadki. Wyżej wspomnieliśmy 
już, że książę nadał nowe posiadłości ziemskie sędziemu Maciejowi. Stanisław z Kruszy
na z rodu Godziembów został hojnie uposażony trzema wsiami i mianowany wojewodą 
kujawskim29. Wcześniej nie piastował żadnych godności. Zabłysnął jako przywódca

22 KDW, t. 2, nr 707, s. 80-81, nr 768, s. 138, nr 774, s. 143-144, nr 810, s. 172-173, nr 814, 
s. 175-176, nr 815, s. 176, nr 979, s. 321, nr 983, s. 324; CDP, 1 .1, nr 89, s. 157-158; PUb, nr 561, 
s. 503-504; DKM, nr 60, s. 233-234; KDKK, cz. 1, nr 116, s. 151; bez tytułu w 1310: CDP, t. 1, 
nr 103, s. 180-181.
23 A. Bogucki, Komornik i podkomorzy, s. 132.
24 CDP, t. 1, nr 79, s. 143-144; t. 2, cz. 1, nr 142, s. 120-121, nr 149, s. 124-125, nr 164, 
s. 142-143; KDW, t. 2, nr 707, s. 80-81, nr 810, s. 172-173; A. Mosbach, op. cit., s. 34, 35-36; 
DKM, nr 60, s. 233-234; PUb, nr 574, s. 515-516.
25 J. Bieniak, List kanclerza kujawskiego do rady starego miasta Torunia ze stycznia 1331 rokuf „Zapiski 
Kujawsko-Dobrzyńskie” , seria A, Historia, Włocławek 1978, s. 123.
26 ZDM, cz. 4, nr 897, s. 41-42; KDM, t. 2, nr 573, s. 241-242; CDP, t. 2, nr 228, s. 213-215; J. Wroni- 
szewski, Ród Rawiczów. Warszowice i Grotowice, s. 95-98; Tenże, Ród Rawiczów. Wspólrodowcy 
Warszowiców i Grotowiców, s. 147-148; Tenże, Ród Rawiczów w wiekach średnich} s. 75-92; A. Ma
tuszek, Grot Jan, s. 15.
27 K. Stachowska, Gerward, s. 408; J. Maciejewski, op. cit., s. 128-134.
28 J. Bieniak, Wielkopolskaf s. 65, 67, 72, przyp. 124; B. Śliwiński, Napływ na Pomorze Gdańskie 
rycerstwa z innych ziem polskich w XIII i początku XIV wiekuy w: Genealogia —  kręgi zawodowe i grupy 
interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. J. Wroniszewskiego, Toruń 1989, 
s. 127.
29 KDKK, cz. 1, nr 115, s. 150-151; CDP, t. 2, cz. 1, nr 201, s. 183-184, nr 202, s. 184-186; KDW,
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rycerstwa i organizator powstania antyczeskiego w 1305 r. Stanisław zrobił szybko 
karierę u boku Władysława Łokietka, lecz nie trwała ona długo. Po raz ostatni widzimy 
go wśród świadków dokumentów księcia w 1308 r.30 W 1310 r. Władysław Łokietek 
obdarzył mieszczanina z Radziejowa Gierka dziedzicznym wójtostwem. Gierek ukrywał 
księżną Jadwigę w czasie, gdy jej mąż musiał uciekać z kraju31.

Czasami skład elity władzy musimy rozszerzyć o przedstawicieli mieszczan. Wpraw
dzie nie sprawowali oni urzędów o znaczeniu państwowym, mieli jednak realny wpływ 
na wydarzenia polityczne. Z Brześcia znamy wójta Tylona, wziął on udział w powstaniu 
na Kujawach, które miało przywrócić panowanie Władysława Łokietka32. Później 
władca korzystał jeszcze z talentów Tylona i wysyłał go w misjach dyplomatycznych na 
Pomorze Gdańskie, wymagały one od niego znajomości łaciny33.

Wśród urzędników ziem dziedzicznych Władysława Łokietka obserwujemy tenden
cje do łączenia w jednym ręku urzędów dwóch czy trzech ziem bądź przechodzenia ze 
stanowisk w jednej dzielnicy na godności w innej. Decydowało o tym bliskie sąsiedztwo 
Kujaw z Łęczycą i Sieradzem oraz powiązania rodzinne i majątkowe elity władzy. Taki 
obóz międzydzielnicowy widzimy w odniesieniu do rodów: Doliwów, Powałów-Ogoń- 
czyków, Roliców.

Najczęściej świadkami dokumentów Władysława Łokietka w ziemi łęczyckiej byli: 
wojewoda Świętopełk z rodu Lisów, kasztelan i starosta Paweł Ogon wraz z bratem 
Marcinem, kasztelan i wojewoda łęczycki Jan, wspominani już kanclerze Jan Nałęcz 
i Jan Gro to wic. Świętopełk z Irządz pochodził z małopolskiego rodu Lisów. Jako świa
dek dokumentów Władysława Łokietka wystąpił dziesięć razy34. W czasie gdy książę 
walczył z Wacławem II o Kraków, Świętopełek otrzymał godność wojewody krak
owskiego. Ta nominacja była krótkotrwała, gdyż z walk o Kraków Łokietek wyszedł 
pokonany. Sam zaś Świętopełek przyjął swe majątki w ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, i od 
tej pory tutaj rozwijała się jego kariera urzędnicza35. W 1295 r. towarzyszył księciu przy 
rozmowach z królem Przemysłem, które mogły dotyczyć przyszłego panowania Włady

t. 2, nr 919, s. 262-263; J. Bieniak, op. cit., s. 62, 72 przyp. 124; J. Pakulski, Godziembowie, s. 66.
30 J. Bieniak, op. cit., s. 62.
31 CDP, t. 1, nr 103, s. 180-181; J. Bieniak, op. cit., s. 77.
32 A. Mosbach, op. cit., s. 38-39; DKM, nr 66, s. 240-241; K. Maleczyński, loc cit., nr 6, 
s. 141-142; J. Bieniak, op. cit., s. 61; K. Tymieniecki, loc. cit., s. 122-123.
33 J. Bieniak, „Litterati” świeccy w procesie warszawskim z 1339 r., w: Cultus et cognito. Studia z dziejów 
średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 103-106; H. Chłopocka, Procesy Polski z Zakonem Krzy
żackim w XIV w. Studium żródłoznawczet Poznań 1967, s. 141.
34 M. Bielińska, op. cit., nr 15, s. 351-352; K. Maleczyński, loc cit., nr 4, s. 139; DKM, nr 16, 
s. 367-369; KDW, t. 2, nr 758, s. 129, nr 814, s. 175-176, nr 815, s. 176, nr 828, s. 188-189; CDP, 
1 .1, nr 78, s. 142-143, t. 2, cz. 1, nr 198, s. 179-180; KDKK, cz. 1, nr 116, s. 151; Urzędnicy lęczyccyy 
s. 80, 167.
35 T. Nowakowski, op. cit., s. 36; B. Śliwiński, Lisowie Krzelowscy, s. 18.
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sława Łokietka w Wielkopolsce36. Jego synowie Klemens i Stefan odgrywali poważną 
rolę polityczną w ziemi sieradzkiej.

Główne postaci łęczyckiej elity władzy stanowili bracia Paweł i Marcin z rodu Powa
ło w-Ogończyków. Ich matką była córka znanego już nam sędziego Macieja. Paweł 
i Marcin oraz ich współrodowcy walczyli w obronie Pomorza Gdańskiego. Po utracie 
Pomorza Paweł i Marcin otrzymali od Władysława Łokietka starostwo łęczyckie37. 
Później Paweł został kasztelanem łęczyckim. Był uczestnikiem zjazdu w Sulejowie38. 
Gdy Władysław Łokietek przekazał Łęczycę księciu dobrzyńskiemu Władysławowi, 
Paweł pozostał w ekipie rządzącej nowego władcy. Bardzo szybko spożytkował swe 
talenty wojskowe, walcząc z Krzyżakami i z Czechami (1329-1332). Po raz ostatni 
Paweł wystąpił w źródłach jako świadek w procesie warszawskim. Jego młodsi bracia 
sprawowali niższe urzędy w czasach Kazimierza Wielkiego. Oni także złożyli zeznania 
w procesie z Krzyżakami w 1339 r.39

Poza Ogończykami, którzy mężnie stawali w obronie państwa przeciwko Krzyżakom, 
to samo możemy powiedzieć o rodzie Doliwów, szczególnie o Chwale Klusce i jego 
synu. Chwał młodszy brał udział w wiecu sulejowskim oraz należał do grona świadków 
strony polskiej w procesie warszawskim40.

W Sulejowie, gdzie rozprawiano o koronacji Władysława Łokietka, najliczniej było 
reprezentowane społeczeństwo ziemi łęczyckiej. Prócz Pawła Ogona i podkomorzego 
Chwała młodszego byli tam: wojewoda Borzywój, Jan Grotowic i miecznik Jan41. 
W 1326 r. rozejm z Krzyżakami w Łęczycy poświadczali: wojewoda Borzywój, sędzia 
Chwał i Paweł Ogon42. Istotne zasługi na rzecz władcy miał wojewoda Borzywój 
(1318-1333), zostały one wynagrodzone nadaniem wsi Brzeziny43. Kolejnym obdaro
wanym ziemią w tej dzielnicy był podkanclerzy Henryk44.

W ziemi sieradzkiej najczęstszymi świadkami dokumentów Władysława Łokietka 
byli wojewodowie: Zawisza z Dąbrowy Zielonej z rodu Porajów45, Zbigniew z Chełma

36 J. Bieniak, Wielkopolska, s. 107.
37 J. Bieniak, Heraldyka polska, s. 176-180; Tenże, Paweł Ogon, s. 366-367.
38 J. Mitkowski, op. cit., nr 26, s. 342-344; KDM, t. 2, nr 573, s. 241-242; K. Maleczyński, loc. cit., 
nr 9, s. 144-145, nr 11, s. 146-147; DKM, nr 22, s. 307-308; KDW, t. 2, nr 1072, s. 407; A. Szym- 
czakowa, Urządnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV w., s. 69.
39 J. Bieniak, Paweł Ogon, s. 367; tenże, Wielkopolska, s. 97; tenże, Środowisko świadków procesu 
pobko-krzyżackiego z 1339 r., w: Genealogia —  kręgi zawodowe, s. 28.
40 A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy za panowania ostatnich książąt dzielnicowych, 
s. 133-134.
41 KDM, t. 2, nr 573, s. 241-242; ]. Mitkowski, op. cit., nr 26, s. 342-344; CDP, t. 2, cz. 1, nr 228, 
s. 213-215; ZDM, cz. 4, nr 897, s. 41-42.
42 DKM, nr 22, s. 307-308.
43 A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV w., s. 68.
44 CDP, t. 2, nr 17, s. 152-153; K. Maleczyński, loc. cit., nr 9, s. 144-145.
45 CDP, 1 .1, nr 75, s. 136-137; t. 2, cz. 1, nr 156, s. 134, nr 157, s. 135-136; t. 3, nr 70, s. 164-165;
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z rodu Zadorów* 46, Klemens z Irządz z rodu Lisów47 i kanclerze. Ten układ odpowiada 
stosunkom, jakie panowały w elicie władzy, ci ludzie odgrywali w niej pierwszorzędną 
rolę. Główne znaczenie w sieradzkiej elicie władzy należy przypisać rodom: Lisów, 
Porajów, Swinków, Zadorów i Zarembów. W państwie Władysława Łokietka sprawy 
polsko-krzyżackie były głównym problemem. Aktywny udział w walkach Zakonem 
wzięli: stolnik Chebda z rodu Pomianów, stolnik i sędzia Andrzej oraz Wacław młodszy 
z rodu Zarembów48.

Reprezentantami ziemi sieradzkiej w wiecu sulejowskim byli: wojewoda Klemens 
z rodu Lisów, kasztelan Wacław z rodu Zarembów, kanclerz Nanker49. W wiecu 
żarnowskim w 1319 r. uczestniczył kasztelan sieradzki Wacław50. Rozejm łęczycki po
świadczał wojewoda Klemens51. Zeznania w procesie warszawskim złożył stolnik 
i sędzia sieradzki Andrzej i Stefan z rodu Lisów, Wacław młodszy z rodu Zarembów52. 
Za najbliższych współpracowników Władysława Łokietka w ziemi sieradzkiej uznali
śmy: Jana — kasztelana Spycymierza z rodu Swinków, sędziego sieradzkiego Mścisza, 
stolnika i sędziego Andrzeja53. Do tej grupy należeli kanclerze: Michał, Pełka i Zbig
niew ze Szczyrzyca54.

J. Mitkowski, op. cit., nr 20, s. 335-336, nr 21, s. 336-337; KDW, t. 2, nr 756, s. 127, nr 761, s. 131, 
nr 786, s. 152, nr 806, s. 169-170, nr 811, s. 173-174; KDKK, t. 1, nr 102, s. 138, nr 103, 
s. 138-139; DKM, nr 16, s. 367-369; Monumenta Iuris, nr 18, s. 15; Urzędnicy łęczyccy, s. 127-128, 
163.
46 KDKK, cz. 1, nr 114, s. 147-150; Urzędnicy łęczyccy, s. 128, 162.
47 K. Maleczyński, loc. cit., nr 7, s. 142-143; ZDM, cz. 4, nr 891, s. 41-42; CDP, t. 3, nr 77, 
s. 178-179; KDM, t. 2, nr 570, s. 239, nr 572, s. 240; J. Mitkowski, op. cit., nr 26, s. 342-344, nr 27, 
s. 344-345; KDKT, cz. 1, nr 42, s. 79-80; KDW, t. 2, nr 1042, s. 373, nr 1044, s. 374-375, nr 1045, 
s. 375-376, nr 1055, s. 384-385; Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków, nr 8, s. 10; DKM, 
nr 22, s. 307-308; J. Lelewel, op. cit., nr 29, s. 198-200; Urządnicy łęczyccy, s. 128, 167.
48 A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku, s. 69; Taż, Urzędnicy łęczyccy 
i sieradzcy za panowania ostatnich książąt dziełnicowych, s. 130-132.
49 J. Mitkowski, op. cit., nr 26, s. 342-344; KDKK, cz. 1, nr 119, s. 153; CDP, t. 2, cz. 1, nr 228, 
s. 213-215.
50 KDW, t. 2, nr 1010, s. 347.
51 DKM, nr 22, s. 307-308.
52 A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy za panowania ostatnich książąt dzielnicowych, 
s. 132; J. Bieniak, „Litteratif świeccy, s. 100-101; Tenże, Środowisko świadków, s. 29.
53 ]. Bieniak, Wielkopolska, s. 114, 119-120; A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy za 
panowania ostatnich książąt dzielnicowych, s. 118-119, 131; Taż: Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do 
połowy XV w., s. 81; Urzędnicy łęczyccy, s. 177.
54 K. Tymieniecki: Studia nad XIV wiekiem. I proces polsko-krzyżacki z lat 1320-1321, „Przegląd 
Historyczny”, 21, 1917/1918, s. 96-97; Urzędnicy małopolscy XI1-XV w. Spisy, oprać.: J. Kurtyka, 
T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. K. Wojciechowski, B. Wyrozumska, pod red. A. Gąsio- 
rowskiego, t. 4, z .T , Wrocław 1990, s. 270, 366; S. Zakrzewski, Najdawniejsze dzieje klasztoru 
cystersów w Szczyrzycu 1238-1382, Kraków 1901, s. 58-59, 69-70.
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Nadanie miasta Lutomirska wraz z pięcioma wsiami dla Wacława z rodu wielkopol
skich Zarembów możemy rozpatrywać nie tylko jako wynagrodzenie szczególnych 
zasług, ale też jako próbę kaptowania sobie stronników ze środowiska, które było 
niezbyt przychylnie usposobione do Władysława Łokietka55.

Panowanie Władysława Łokietka było burzliwym okresem w dziejach Polski, który 
upłynął pod znakiem wojen i kryzysów wewnętrznych. By zjednoczyć kraj władca 
musiał pokonać wszystkich kandydatów do tronu polskiego, którzy rekrutowali się 
zarówno z rodzimej dynastii, jak i z obcych. Jedności państwa zagrażały ciągłe bunty 
możnych świeckich i duchownych oraz agresje sąsiadów. W chwilach klęski i w mo
mentach sukcesów politycznych oparciem dla władcy byli ludzie pochodzący z jego 
ziem dziedzicznych. Najliczniejsza ich reprezentacja w otoczeniu Władysława Łokietka 
wystąpiła w latach 1296-1299, gdy poza Kujawami brzeskimi, ziemią łęczycką i sieradz
ką książę objął władzę jeszcze w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim. Wkrótce 
nastąpiła katastrofa polityczna księcia i musiał on uchodzić z kraju. Wówczas wierni 
Kujawianie razem z Władysławem Łokietkiem podzielili jego tułaczy los. Gdy w roku 
1304 powrócił do kraju, pierwsi do broni przeciwko Wacławowi II porwali się Kujawia
nie. Następnie przedstawiciele ziem dziedzicznych Władysława Łokietka wzięli czynny 
udział w walkach z Krzyżakami. W procesach polsko-krzyżackich złożyli zeznania ob
ciążające Zakon.

Zaprezentowany powyżej skład elity władzy w ziemiach dziedzicznych Władysława 
Łokietka nie jest kompletny. Pokazani zostali najwybitniejsi przedstawiciele należący 
w świetle źródeł do najwierniejszych stronników i najbliższych współpracowników tego 
władcy.

55 Monumenta luris, t. 2, nr 18, s. 15; J. Pakulski, Ród Zarembów, s. 136.
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