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WSTĘP

T

ragiczny zgon króla Przemysła 8 lutego 1296 r. jest jednym z kilku
dziejowych wydarzeń, które zadecydowały o dalszej przyszłości Polski. Poprzez parę kolejnych układów małżeńskich, związanych z panowaniem konkretnych osób, otworzył on drogę późniejszej „epoce
Jagiellonów” i związanej z nią wschodniej orientacji państwa, czego
konsekwencją stało się sąsiedztwo z Rosją i coraz bardziej potęgujący się wpływ
Imperium carów na wydarzenia w Polsce. Również i przesunięcie granic etnicznych — na wschodzie na korzyść, a na zachodzie na niekorzyść narodowości
polskiej — ma związek z historycznymi następstwami tego faktu. W momencie
dokonania zbrodni rogozińskiej wielkopolska linia Piastów miała jeszcze szanse
przeżycia. Trzydziestokilkuletni król mógł jeszcze doczekać się syna, a gdyby
nawet tak się nie stało, zdążyłby doprowadzić do skutku zachodnie małżeństwo
swej córki, zgodnie z reprezentowaną przezeń linią polityczną. Trwała stabilizacja rządów na Pomorzu Gdańskim nie dostarczyłaby pretekstu do interwencji
krzyżackiej z 1308 r. — znów ze wszystkimi dalekosiężnymi konsekwencjami
tego wydarzenia, aż po egzystencję i ekspansję Królestwa Pruskiego.
Można by stwierdzić, że gdyby nie zamach w Rogoźnie, całe dzieje Polski
obracałyby się w granicach zbliżonych do stanu dzisiejszego. Nie zatoczyłyby
natomiast kilkuwiekowego koła „Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, w szerokich
granicach przedrozbiorowych, a potem już tylko w marzeniach, do której to postaci nawiązywało jeszcze — w miarę ograniczonych już możliwości — odrodzone
państwo po I wojnie światowej.
*

Wytłumaczenia może wymagać konsekwentny w moich opracowaniach zapis
jednego z omawianych tu rodów w postaci „Zaręba” — zgodny zresztą z pisownią
drugiego z nich. Obecnie bowiem większość autorów pisze o „Zarembach” obok
„Nałęczów”. Używam tu pisowni właściwej językowi polskiemu. Wprowadzona
wersja „Zaremba” stanowi w dzisiejszym języku polskim cudzoziemszczyznę,
wziętą z języków zachodnich, gdzie nie występują odrębne litery dla nosówek (ą,
ę). W średniowiecznych źródłach polskich, które tychże liter jeszcze nie znały,
zapis Nałęczów i Zarębów był wszakże analogiczny — „Nalancz et Szarambij”,
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„Nalancz et Zaramby”, „Nalancz et Zaramba”. Analogia ta powinna nadal pozostawać aktualna. Nazwa „Zarębów” ma w rdzeniu „rąb”, niekiedy zmienione
na „ręb” (rębacz, zręby); forma „Zaremba” jest więc błędna również genetycznie. Pierwszym autorem, który zapisał Zarębów z użyciem samogłoski nosowej
(Zarąby, Zarąmba), był już Jan Długosz.

ROZDZIAŁ I

ROZBIEŻNY WERDYKT

K

rólobójstwo w Rogoźnie z 8 II 1296 r. doczekało się omówienia
w trzech monograficznych artykułach oraz w licznych opracowaniach o szerszej tematyce, w których sprawie tej poświęcono fragmenty o bardzo różnej objętości — od jednego zdania po kilkanaście
stron. Ze wspomnianych trzech artykułów dwa — pióra Karola Górskiego1 i Kazimierza Jasińskiego2 — objęły całość problemu; trzeci — napisany
przez Edwarda Rymara3 — ograniczył się do niektórych jego aspektów (osoba
zabójcy, enigmatycznie określona przez źródło, na tle ekspansji brandenburskiej ku Noteci). Co do Zarębów i Nałęczów wszystkie trzy opowiadają się za ich
współudziałem z margrabiami brandenburskimi w zbrodni rogozińskiej, łączą
więc głównych oskarżonych z różnych źródeł, znajdują wszakże dla tego sojuszu odmienne motywacje. Praca Górskiego próbuje zresztą rozszerzać krąg
podejrzanych o Wacława II i Henryka głogowskiego4, co odrzucił Jasiński jako
rzecz wykraczającą poza wiarygodne źródła5. W istocie cały ten problem nie
daje możliwości formułowania jakichkolwiek twierdzeń lub zaprzeczeń. W początkach 1296 r. księstwo głogowskie sprzymierzone było zarówno z Czechami,
jak i starszą (joannicką) linią margrabiów, bezpośrednio odpowiedzialną za zamach; Wielkopolska natomiast znajdowała się wówczas w przeciwnej koalicji
władców6. Protokołów spotkań aliantów oczywiście nie prowadzono. W tej sytuacji równie możliwe jest to, że plan porwania Przemysła II, kiedy tylko nadarzy

K. Górski, Śmierć Przemysła II, „Roczniki Historyczne”, t. 5: 1929, s. 170–200.
K. Jasiński, Tragedia rogozińska 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej
o Pomorze Gdańskie, „Zapiski Historyczne”, t. 26: 1961, z. 4, s. 65–104.
3
E. Rymar, Próba identyfikacji Jakuba Kaszuby, zabójcy króla Przemysła II, w powiązaniu z ekspansją brandenburską na północne obszary Wielkopolski, [w:] Niemcy–Polska
w średniowieczu, Poznań 1986, s. 203–224.
4
K. Górski, Śmierć..., dz. cyt., s. 185, 196–199.
5
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 100–103.
6
T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309), Poznań
1993, s. 23–24, 28–31. Jednak właśnie ten autor stanowczo wyklucza możliwość winy
bohatera swej pracy (tamże, s. 31–32).
1
2
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się okazja, powstał w ramach porozumienia ogółu jego znanych wrogów, jak
i to, że był on inicjatywą jednej tylko grupy spośród nich, mianowicie jego fizycznych wykonawców. Treść zaś źródeł — wyłącznie narracyjnych — zależała po
prostu od stanu ich poinformowania i nie dopuszcza stanowczych zdań zarówno o współwinie, jak i o niewinności Wacława czy Głogowczyka. Kulisy inspiracji popełnionej zbrodni pozostają naturalnym biegiem rzeczy poza zasięgiem
owej treści. Świadectwo zaś V redakcji Katalogu biskupów krakowskich, które
całą sprawę w literaturze naukowej wywołało7, wydaje się tylko inteligentnym
domysłem piętnastowiecznego historyka.
*
Toteż możliwością rozszerzania poza Brandenburgię pocztu zewnętrznych podejrzanych niniejsza praca nie będzie się zajmować, ograniczając się do problemu
ewentualnego uczestnictwa w zamachu również poddanych Przemysła II. W tej
zaś sprawie najlepszym punktem wyjścia jest wspomniana praca Jasińskiego
(1961), a to ponieważ: a) omawia ona gruntownie wcześniejszą literaturę zagadnienia8, do której zatem (poza wyjątkami) nie będzie tu już potrzeby nawiązywać;
b) przytacza precyzyjny podział źródeł na trzy zasadnicze grupy, równocześnie
wytypowując wśród nich najwartościowsze9. Problemem źródeł zajmiemy się
później, w rozdziale III. Podsumowując zaś opinie dotychczasowych badaczy,
Jasiński podkreślił z jednej strony zgodność ich „znakomitej większości” co do
udziału w zamachu zarówno margrabiów, jak i „opozycji wielkopolskiej”, z drugiej zaś istnienie szczegółowych rozbieżności, dotyczących podziału ról między
zewnętrznymi i wewnętrznymi wrogami króla oraz motywów ich wystąpienia10.
Konkluzja omawianego artykułu potwierdziła raz jeszcze wersję tradycyjną,
równocześnie staranniej modelując wspomniany podział ról i motywację każdego ze sprawców. Głównymi autorami zbrodni byli więc według Jasińskiego margrabiowie brandenburscy z linii joannickiej, przede wszystkim zaś ich senior
— Otto IV ze Strzałą, a najważniejszym powodem była ich ekspansja ku Pomorzu Gdańskiemu11. Teza ta, wszechstronnie dokumentowana, w pełni przekonuje.
Można by co najwyżej zapytać, czy margrabiom — nierezygnującym na dłuższą
metę także z Pomorza — w tym momencie nie zależało bardziej na celu geograficznie bliższym, tj. na ponownym przesunięciu granicy z Wielkopolską przez opanowanie terenów zanoteckich, co właśnie po śmierci Przemysła II natychmiast
uczynili12. Jest to wszakże szczegół drugorzędny wobec stwierdzonej ich agresywności w stosunku do Przemysłowego Królestwa, rozumianego jako całość. Opozycji zaś wielkopolskiej przypisał wspomniany uczony rolę pomocniczą. Miała ona
dotyczyć „dostarczenia stronie brandenburskiej informacji o itinerarium królewskim, a przede wszystkim zabezpieczenia przemarszu oddziału brandenburskiego
przez ziemie polskie”13. Spośród dwóch podejrzanych o współudział rodów Jasiński silniej obciążał Zarębów, uznając ich uczestnictwo w zbrodni za dowie-

Katalogi biskupów krakowskich, Monumenta Poloniae Historica, series nova [dalej:
MPH s.n.], t. X, cz. 2, wyd. J. Szymański, Warszawa 1974, s. 100–101.
8
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 65–71.
9
Tamże, s. 71–77, 89–90, 97.
10
Tamże, s. 70–71.
11
Tamże, s. 71–89.
12
Zob. E. Rymar, Próba..., dz. cyt., s. 212–216. Szczegóły później.
13
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 98–99.
7
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dzione, gdy tymczasem Nałęczów za „dość prawdopodobne” . Próbując wreszcie
znaleźć motywy postępowania domniemanych zdrajców, Jasiński obracał się
w kręgu przyczyn wysuniętych przez Górskiego, które jednak znacznie redukował.
Nie widział więc upadku autorytetu Przemysła po zagadkowej śmierci jego żony
Ludgardy, odrzucał zarzut okrucieństwa króla wobec swego otoczenia, a w końcu
słusznie uzasadniał, że polityczne sympatie Zarębów zwrócone były nie ku Henrykowi głogowskiemu (jak wiemy, jednemu z wrogów Przemysła przed Rogoźnem),
lecz ku Władysławowi Łokietkowi (podówczas najbliższemu sprzymierzeńcowi tegoż). Jako jedyny pozostał przeto motyw czysto emocjonalny: „wspomnienie zdrad
i konfiskat”, odnoszące się do wydarzeń z 1284 r. Wówczas to bowiem jeden z Zarębów — Sędziwój z Jarocina — przy poparciu jakichś współrodowców przekazał
gród kaliski księciu wrocławskiemu Henrykowi Prawemu. Ponieważ zdrada rodzi
zdradę, przeto „i w zbrodni rogozińskiej uczestniczyli ci z Zarembów, którzy brali
udział w buncie z 1284 r., przy czym największe podejrzenie pada na głównego
sprawcę tego buntu, Sędziwoja”15. Motywu tego nie da się jednak rozciągnąć na
Nałęczów, którzy dowodnie w czasie walki o Kalisz stali po stronie Przemysła II16.
Na poparcie dla świadectw ich obciążających przytoczył zatem nasz uczony jeden fakt znacznie wcześniejszy (prośląski spisek przeciw Przemysłowi I w 1248 r.)
i jeden znacznie późniejszy (układ gorzowski Wincentego z Szamotuł z Marchią
w 1331 r.). Mają one dowodzić generalizującej tezy, „że Nałęczowie chętnie wiązali
się z ościennymi ośrodkami politycznymi przeciw swym władcom”17. Wkraczamy
tu już jednak w krąg pojęciowy, właściwy dla słynnej charakterystyki rodów zamieszczonej w Klejnotach Jana Długosza.
Problem wikła się jeszcze bardziej, gdy do rozważań wciągniemy następny artykuł Jasińskiego (1963), poświęcony ówczesnej roli politycznej wielkopolskiego
możnowładztwa18. W warstwie analitycznej polemizuje on z drukowaną tymczasem książką ks. Władysława Karasiewicza o biskupie poznańskim Andrzeju Zarębie, która w dłuższym wywodzie uniewinniła współrodowców swego bohatera
z oskarżenia o zbrodnię rogozińską19, a przy okazji także z zarzutu wcześniejszej
zdrady na rzecz Henryka Prawego20. Karasiewicz nie odrzucał przy tym współdziałania w 1296 r. Brandenburczyków z pewnymi poddanymi Przemysła — tyle
tylko, że nie byli to Wielkopolanie, lecz niechętni Mściwojowi II Pomorzanie21.
Jasiński uzasadnił uczestnictwo Zarębów w epizodzie z 1284 r.22, a także oczyścił
Przemysłowych Pomorzan z rzuconego na nich podejrzenia23. W obu tych sprawach racja jest po stronie toruńskiego autora. W pełni natomiast podtrzymał Jasiński swój pogląd obciążający Zarębów i Nałęczów, jako wskazanych przez źródła
wielkopolskich sprawców mordu24. Omawiany teraz artykuł ma jednak także swą
14

Tamże, s. 90–98.
Tamże, s. 99–100; zob. nadto s. 94.
16
Tamże, s. 97.
17
Tamże, s. 97–98.
18
Tenże, Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284–1314, „Roczniki
Historyczne”, t. 29: 1963, s. 215–250.
19
W. Karasiewicz, Działalność polityczna Andrzeja Zaręby w okresie jednoczenia państwa
polskiego na przełomie XIII/XIV wieku, Poznań 1961, s. 8–15, 28–29.
20
Tamże, s. 20–28.
21
Tamże, s. 15–19.
22
K. Jasiński, Rola..., dz. cyt., s. 216–224.
23
Tamże, s. 225–226.
24
Tamże, s. 224–225.
14
15
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— i to niezwykle cenną — warstwę syntetyczną. Mieści się ona głównie w zakończeniu pracy. Prezentuje w niej Jasiński myśl, którą ze współudziałem czołowych
rodów wielkopolskich w rogozińskim królobójstwie pogodzić trudno. Dotyczy ona
ciągłej wymiany elektów w tej dzielnicy po tragedii Przemysła, w latach 1296–
1314. Analizując ten stan rzeczy, Jasiński odrzucał tu jakąkolwiek przypadkowość. „Wręcz przeciwnie — pisał — zmiany zachodzące w orientacji politycznej
możnowładztwa wynikały z chęci realizowania przez nie pewnego programu politycznego, ukształtowanego jeszcze w okresie panowania Przemysła II. Możni
wielkopolscy wywierali na politykę Przemysła bardzo poważny wpływ. Sukcesy
polityczne Przemysła były w znacznym stopniu dziełem możnowładztwa. Było
ono zainteresowane zarówno w połączeniu Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską,
jak i w koronacji Przemysła II na króla Polski. Z wysunięciem się Wielkopolski
na pierwsze miejsce wśród ówczesnych dzielnic polskich możni wielkopolscy wiązali nadzieje na uzyskanie przodującego stanowiska w przyszłym zjednoczonym
państwie. Tę «wielkopolską» koncepcję zjednoczenia reprezentowali oni w sposób
konsekwentny także po śmierci Przemysła II”. W nowych warunkach wszakże
„możnych wielkopolskich spotykał ciągły zawód. Żaden z następców Przemysła II
nie był zainteresowany w ośrodkowej roli Wielkopolski i w zapewnieniu możnym
wielkopolskim przodującego stanowiska w swym państwie”25.
Z cytatu tego wynika jednoznacznie, że tragiczna śmierć nowego króla była
polityczną klęską możnych wielkopolskich, nie wyłączając Zarębów i Nałęczów,
którzy w ostatnich latach Przemysła wciąż należeli do ścisłej elity władzy w owej
ziemi. Na sprzeczność zachodzącą w pracach Jasińskiego wypadło mi zwrócić
uwagę już kilka lat po ich napisaniu (1969), wraz z postulatem ponownego rozważenia sprawy26. Skoro bowiem wielkopolski program zjednoczeniowy powstał
przy Przemyśle II i w związku z jego osobą, to wyrazicielami tegoż byli głównie ci
możni, którzy skupiali się wokół króla w dobie jego koronacji.
Załamanie owego programu objawiło się błyskawicznie po zgonie Przemysła
— w postaci wojny domowej, przerwanej fatalnym układem krzywińskim, który
groził trwałym podziałem Wielkopolski między linie śląską i kujawską, jakkolwiek możni tej dzielnicy widzieli „dalsze losy zatraconej korony” w mirażu sukcesji najstarszego z synów Henryka głogowskiego po bezdzietnym wówczas jeszcze
Władysławie Łokietku27. Wśród wielorodowej grupy zatroskanych o przyszłość
państwa dostojników, zgodnie próbujących ciężkimi ustępstwami — w obliczu
zaborów brandenburskich — odwrócić widmo wojny między pretendentami do
dziedzictwa po Przemyśle, widzimy wciąż wojewodę poznańskiego Beniamina Zarębę oraz kasztelana zbąszyńskiego Kiełcza Nałęcza28. Obu ich spotykamy wcześniej w otoczeniu Przemysła II, m.in. w testacji ostatniego znanego dokumentu
tegoż, wystawionego zaledwie dwa tygodnie przed tragicznym zgonem (Poznań
25 I 1296)29. Należący do młodszego pokolenia Kiełcz zawdzięczał Przemysłowi

Tamże, s. 249.
J. Bieniak, Wielkopolska. Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300–1306, Toruń 1969, przypis III/675.
27
Tamże, s. 122–123; tenże, Zjednoczenie państwa polskiego, [w:] Polska dzielnicowa
i zjednoczona — Państwo, społeczeństwo, kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972,
s. 229–231.
28
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski [dalej: KDW], wyd. I. Zakrzewski, F. Piekosiński,
A. Gąsiorowski i inni, Poznań–Warszawa 1877–1999, t. II, nr 745.
29
Tamże, nr 743.
25
26
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początki swej kariery ; Beniamin natomiast swój najwyższy urząd, który piastował przez całe prawie panowanie tegoż, z wyjątkiem kilku lat przypadających po
kaliskim wystąpieniu Sędziwoja31. Pogodzenie się — w jakiś czas po tym wydarzeniu — Zarębów z Przemysłem II dostrzegł i docenił Jasiński, nie wpłynęło to
jednak na jego pogląd o ich obecności w królobójstwie. „Odtąd aż do końca panowania Przemysła odgrywają Zarembowie znowu decydującą rolę wśród miejscowego możnowładztwa, ciesząc się poparciem Przemysła, który powierza im
liczne, w tym także bardzo ważne godności. Istnienie dobrych stosunków między
Przemysłem a Zarembami w latach 1287–1296 nie stanowi jednak argumentu
podważającego ich udział w zbrodni rogozińskiej. Wypadki, kiedy faworyzowane
grupy społeczne lub jednostki występują przeciw swym protektorom, są tak znane, że nie wymagają przytaczania przykładów”32.
Wbrew omawianemu autorowi — chyba jednak wymagają. Jedynie tą drogą
moglibyśmy bowiem poznać konkretne motywy, które towarzyszą tego rodzaju
wystąpieniom. Własnego monarchy nie morduje się przecież dla kaprysu. Dzieje
się to zawsze w jakiejś szczególnej sytuacji, którą może wyrażać czyjeś dążenie
do tronu dla siebie bądź przynajmniej poszukiwanie lepszej protekcji, tyrania
władcy, powstałe rozbieżności polityczne, okazana niełaska, obrona zagrożonego stanowiska, chęć uniknięcia kary za popełnione przestępstwo czy wreszcie
zemsta za doznaną krzywdę osobistą. Co z tej, nawet dość obszernej, listy miało
sposobność zdarzyć się tym razem? Irracjonalne „wspomnienie zdrad i konfiskat” tu nie wystarczy, skoro wszystko zostało naprawione i pozycja na szczycie
odzyskana. Wplątanie się w nową, gorszą jeszcze awanturę groziło wszak nieobliczalnym ryzykiem zarówno dla siebie, jak i dla stabilizacji państwa. Dlatego
też, zdaniem Jasińskiego, „współpraca Zarembów z margrabiami w przygotowaniu zamachu na Przemysła musiała być prowadzona w ścisłej tajemnicy”33, jako
że „spiskującym możnym zależało na tym, aby ich współdziałanie z margrabiami nie doszło do wiadomości ogółu rycerstwa, które łatwiej wybaczyłoby buntownicze wystąpienie przeciw królowi niż zdradę na rzecz margrabiów, wrogów
Wielkopolski i Pomorza”34. Pytania same cisną się na usta. Pomijając już wciąż
nierozwiązaną kwestię motywów, które kazały przywódcom dwóch czołowych
i uprzywilejowanych rodów wyłączyć się z solidarnej postawy „ogółu rycerstwa”,
pozostaje tajemnicą, w jaki sposób odstępstwo ich jednak „doszło do wiadomości” owego ogółu, i to niemal od razu „post crimen”, skoro wersję o zgładzeniu
króla przez „swoich” powtarza szereg stosunkowo bliskich temu wydarzeniu źródeł, co właśnie Jasiński ze szczególnym naciskiem podkreślał i co traktował jako
dowód szczególnie obciążający35. Czy zatem wielkopolska „opinio communis”
zdołała konkretnie rozpoznać owych „swoich”, czy nie zdołała? Jeśli tak, to trzeba przyjąć, że widocznie „wybaczyła” im „zdradę na rzecz wrogów Wielkopolski
i Pomorza”, skoro Zarębowie i Nałęcze, nie wyłączając Sędziwoja i jego rodziny,
nadal stali na jej czele — i to nie tylko w najbliższym czasie po zamachu36, lecz
30

J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 169.
J. Pakulski, Rola polityczna Beniamina Zaremby w drugiej połowie XIII wieku, „Zeszyty
Naukowe UMK w Toruniu”, Historia 5: 1969, s. 23–29.
32
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 94.
33
Tamże, s. 95.
34
Tamże, s. 99.
35
Tenże, Rola..., dz. cyt., s. 224–225.
36
Zob. tamże, s. 230, o natychmiastowej elekcji Łokietka: „Stanowisko Zarembów, najbardziej wpływowego wówczas rodu możnowładczego w Wielkopolsce, było szczególnie ważne”.
30
31
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przez wiele kolejnych dziesięcioleci . Jeżeli zaś nie zdołała, to skąd pewność, czy
choćby prawdopodobieństwo, że dzisiaj wiemy od niej lepiej?
Jak widać, studia Kazimierza Jasińskiego nad zbrodnią rogozińską cechuje
głęboka immanentna dychotomia. Przyjmując, a nawet dodatkowo uzasadniając tradycyjny punkt widzenia, wnikliwy badacz poczynił równocześnie niemało
ważkich konstatacji, które de facto ów punkt widzenia systematycznie podmywają. Powstające przy konfrontacji jednych i drugich twierdzeń znaki zapytania
celowo ograniczyłem na razie do problemów bardziej ogólnych. Na szczegółowe
przyjdzie odpowiedniejszy czas wtedy, gdy zapoznamy się bliżej z „sylwetkami
podsądnych”.
37

*
Nadzieja przyświecająca powstaniu studiów Jasińskiego38 nie ziściła się. Na tak
systematyczną pracę wypadało wprawdzie późniejszym autorom powoływać się,
chociażby w przypisach. Jednakże nie przyniosła ona uzgodnienia istniejących
rozbieżności. Przeciwnie, w następnych dziesięcioleciach obserwujemy zupełną dowolność wypowiedzi, jak gdyby nie istniała dla nich kontrola źródłowa.
Wśród tego przypadkowego chaosu trafia się jednak czasem jakaś udana uwaga
polemiczna, a także próby nowych ustaleń, popartych jakimś uzasadnieniem
o różnej zresztą wartości. Poszczególni wreszcie autorzy przechodzili w kolejnych
swych publikacjach pewną ewolucję poglądów. Dotyczy to i samego Jasińskiego, który zabierając głos ponownie (1984), podtrzymał oskarżenie wobec margrabiów oraz współdziałających z nimi opozycyjnych wielmożów wielkopolskich,
tych ostatnich wszelako potraktował bardziej anonimowo. „Wbrew dawniejszej
literaturze — pisał — wyklucza się ostatnio udział w zabójstwie króla Nałęczów
w ogóle oraz w znacznym stopniu i Zarębów, z których jednak mogły rekrutować
się nieliczne jednostki” uczestniczące w zamachu39. Można sądzić, że chodzi tu
wciąż jeszcze o Sędziwoja z Jarocina.
Wspomnianą dowolność wypowiedzi znajdujemy przede wszystkim u autorów opracowań podręcznikowych oraz krótkich szkiców biograficznych, jako
pozbawionych możliwości dokumentowania umieszczonych zdań. Zdania te, razem zestawione, przypominają mozaikę różnorodnych kamyków, ułożonych bez
jakiejkolwiek troski o harmonię. Raz więc czytamy, że Przemysł zginął w wyniku
spisku Zarębów i Nałęczów „przy prawdopodobnej inspiracji brandenburskiej”40,
kiedy indziej zaś, że z rąk siepaczy wysłanych przez margrabiów, którzy w ten
sposób poparli istniejącą już opozycję owych dwóch rodów, niechętną koronacji41, bądź też z którymi taka opozycja w jakiś sposób współdziałała42. Nawet

Zob. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., rozdział III passim, podsumowanie na s. 214–
215.
38
Zob. wyżej, przypis 10 i odpowiadający mu fragment tekstu.
39
K. Jasiński, Przemysł II, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 28, Wrocław
1984, s. 732.
40
J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1979, s. 196; podobnie H. Samsonowicz, Narodziny państwa i narodu, [w:] Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa
1992, s. 82.
41
G. Labuda, Życie polityczne XII–XV w., [w:] Dzieje Wielkopolski, t. I, red. J. Topolski,
Poznań 1969, s. 300; A. Wędzki, Przemysł II, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny [dalej:
WSB], Warszawa 1981, s. 597.
42
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka — Społeczeństwo — Państwo — Ideologia, Gdańsk 1988, s. 250; podobnie H. Samsonowicz,
37
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więc zwolennicy tradycyjnej „teorii kolaboracji” w różny sposób odpowiadali zarówno na pytanie: „kto zabił?”, jak i „kto inspirował?” — podobnie jak to działo
się przed publikacją artykułów Jasińskiego. Teoria ta mogła zresztą rozwinąć
się w postać radykalną; według jednego z autorów chodziło tu o współdziałanie
margrabiów nie tylko z dwoma rodami, lecz z ogółem możnych wielkopolskich,
którzy wcześniej odmówili nawet przybycia na koronację Przemysła43. Gdyby tak
rzeczywiście było, musielibyśmy uznać ówczesną Wielkopolskę za kraj w najwyższym stopniu zanarchizowany. Niepokojąco wreszcie powtarza się w nowszej
literaturze opinia, jakoby już wczesne źródła „zgodnie” obciążały winą za zamach
zewnętrznych i wewnętrznych wrogów ofiary44. Jak zobaczymy niżej, źródła owe
wyrażają wobec siebie właśnie ekstremalną niezgodność.
W związku z tym różnie można było rozkładać sądy o „niewątpliwych”, „prawdopodobnych”, czy nawet tylko „możliwych” winowajcach tragedii. Pewnym krytycyzmem odznacza się tu wypowiedź Benedykta Zientary, którą zatem warto
przytoczyć: „Wydaje się niewątpliwe, że mordercy działali na zlecenie margrabiów
brandenburskich... Ale uparcie obciążano też winą dwa rody wielkopolskie: Nałęczów i Zarębów, choć historycy do dziś nie mogą znaleźć bezpośrednich śladów
ich zdrady”. Ten sam jednak autor, tym razem bez wątpliwości, pisał dwa akapity wcześniej, iż między koronacją a zgonem Przemysła „wewnątrz kraju jątrzyła
opozycja Zarębów i Nałęczów”45, o której poza źródłami dotyczącymi Rogoźna nic
w rzeczywistości nie wiemy. Bezpośrednie obciążenie margrabiów z równoczesnym
wskazaniem na istnienie jakiejś „probrandenburskiej opozycji”, podważającej autorytet Przemysła w jego państwie, spotykamy także w pracy Jerzego Dowiata46,
który wcześniej o takiej opozycji nie wspominał47. Odwrotną natomiast ewolucję
przeszedł może Jan Baszkiewicz; we wcześniejszych jego pracach udział Zarębów i Nałęczów w zbrodni rogozińskiej nie ulegał żadnej wątpliwości48, w późniejszej natomiast Przemysł II „zginął z rąk brandenburskich morderców” bez słowa
o opozycji wielkopolskiej49, o której jednak badacz ów napisał nieco wyżej — także
w odniesieniu do tego samego władcy50. Przykłady te stawiają nas w niepewności
co do rzeczywistej opinii danych autorów w interesującej nas sprawie. Nie tylko zresztą ich — mamy do dyspozycji dalsze lakoniczne wypowiedzi o zgładzeniu

Łokietkowe czasy (Dzieje narodu i państwa polskiego, I–8), Kraków 1989, s. 14; tenże,
[w:] Polska na przestrzeni wieków, red. J. Tazbir, Warszawa 1995, część do roku 1506,
s. 90.
43
P. W. Knoll, The rise of the Polish monarchy. Piast Poland in East Central Europe, 1320–
1370, Chicago 1972, s. 20. Nieoczekiwanie, lecz w pełni słusznie, pisał jednak następnie
ów autor, iż „the magnates of Greater Poland” zwrócili się z propozycją objęcia rządów do
Łokietka właśnie dlatego, że łączył go sojusz z zamordowanym królem (s. 21).
44
J. Baszkiewicz, Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968, s. 64–65; P. W. Knoll,
The rise..., dz. cyt., s. 20; E. Rymar, Próba..., dz. cyt., s. 215; M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu..., dz. cyt., s. 250.
45
B. Zientara, Przemysł II, [w:] Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1980, s. 217.
46
J. Dowiat, Przywrócenie królestwa, [w:] Zarys historii Polski, red. J. Tazbir, Warszawa
1979, s. 66–67.
47
Tenże, Polska — państwem średniowiecznej Europy, Warszawa 1968, s. 275.
48
J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954, s. 263–264, 296; tenże, Polska..., dz. cyt., s. 64–65.
49
Tenże, Rola Piastów w procesie zjednoczenia państwowego Polski do roku 1320, [w:] Piastowie w dziejach Polski, red. R. Heck, Wrocław 1975, s. 60–61.
50
Tamże, s. 58–59.
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króla za przyczyną margrabiów ; równoczesne tam milczenie o Zarębach i Nałęczach można, lecz wcale nie musi się rozumieć jako negację ich uczestnictwa,
które w tym momencie mogło autorów mniej interesować ze względu na drugoplanową ich rolę, bądź nawet na sam temat opracowania.
Toteż dopiero wyraźne sformułowania przeczące udziałowi możnych wielkopolskich w spisku bądź przynajmniej podające udział taki w wątpliwość pozwalają odnaleźć wśród wielu piór nawiązujących do tematu również nielicznych
przeciwników „teorii kolaboracji”. Ponieważ stanowią oni dotąd mniejszość, należy ich wyliczyć imiennie. Nie znając więc jeszcze publikowanego tymczasem
studium Jasińskiego, pisał Kazimierz Tymieniecki (1961), że „wszystkie relacje
mówią o roli w napadzie Brandenburczyków, a niektóre z nich tylko późniejsze
o udziale miejscowego rycerstwa”52; wypowiedź ta znów, choć inaczej od słów
oskarżycieli tegoż rycerstwa, nie uchwyciła istoty panujących między źródłami
różnic. Natomiast archeolog Ryszard Grygiel, kreśląc negatywny dla Zarębów
obraz ogółu literatury, zauważa, iż udziału ich w zbrodni rogozińskiej nie udało
się dotąd badaczom „w pełni” dowieść53. Są to głosy sceptyków; jako zdecydowani obrońcy Zarębów i Nałęczów wystąpili natomiast w nauce Władysław
Karasiewicz i Janusz Bieniak. Pierwszy z tych badaczy wypowiedział się na ten
temat dwukrotnie. Wcześniejsze jego studium54 ukazało się w tym samym roku,
co pierwszy artykuł Jasińskiego (1961), który znał wówczas tylko streszczoną,
referatową postać tegoż55. Dwa najbardziej naówczas wyczerpujące opracowania tematu, które przy tym doszły do całkiem odmiennych wniosków, powstały
więc niezależnie od siebie. Musiało to doprowadzić do starcia w następnej „rundzie”. Polemikę rozpoczął Jasiński; nie przekonał jednak oponenta, który odpowiadając (1965), podtrzymał swe dotychczasowe stanowisko56. Jak już wiemy,
obrona Zarębów przez ks. Karasiewicza przybrała postać radykalną, uwalniając
ich nie tylko z udziału w wypadkach rogozińskich, lecz i kaliskich. Tak daleko
idąca apologia nie przekonuje — z życiorysów Beniamina i Sędziwoja epizodu
z 1284 r. wymazać się nie da; nie prowadzi to jednak do orzekania ich współwiny w królobójstwie, choćby dlatego, że Karasiewiczowi udało się podważyć
wiarygodność szamotulskiego kodeksu Rocznika franciszkanów krakowskich
— głównego źródła oskarżającego Zarębów, którego znaczenie wyraźnie przeceniał Jasiński. Do spraw tych wypadnie nam jeszcze powrócić przy omawianiu
51

51
A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319–
1373 ze szczególnym uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego, Toruń 1968,
s. 13; A. Gąsiorowski, Rozbicie dzielnicowe i odrodzenie Królestwa Polskiego (1138–1333),
[w:] Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1975, s. 150; H. Łowmiański, Początki Polski,
t. VI, Warszawa 1985, przypis 2092 (z domyślnym wskazaniem Wacława jako inicjatora);
J. Topolski, Zarys dziejów Polski, Warszawa 1986, s. 43; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt.,
s. 31–32. Odpowiednie teksty pozwalają wszakże na wniosek, że przynajmniej Gąsiorowski
i Jurek zaliczają się tu do zwolenników koncepcji tradycyjnej. Według pierwszego bowiem
z tych badaczy Przemysł z inspiracji margrabiów został zamordowany „zdradziecko”, a zatem przy pomocy zdrajców; drugi zaś, powołując się na Jasińskiego, widzi w joannickiej
linii Askańczyków tylko „głównych” sprawców skrytobójstwa, istnieli więc i „poboczni”.
52
K. Tymieniecki, Polska w średniowieczu, Warszawa 1961, s. 116.
53
R. Grygiel, Zarembowie z Jarocina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych,
Łódź 1992, s. 75; zob. także s. 61.
54
Zob. wyżej, przypisy 19–21 i odpowiadający im fragment tekstu.
55
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 70.
56
W. Karasiewicz, W odpowiedzi K. Jasińskiemu na temat: Rola polityczna możnowładztwa wielkopolskiego w latach 1284–1314, „Roczniki Historyczne”, t. 31: 1965, s. 261–270.
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osób i źródeł. Efekt toczonej w latach 1961–1965 dyskusji obu uczonych należy
uznać w każdym razie za wyrównany. Piszący te słowa powracał natomiast do
naszego problemu kilka razy, w opracowaniach z historii politycznej, heraldyki
i biografistyki, zawsze w krótkich sformułowaniach57. Argumenty użyte wówczas zostaną w niniejszym studium przypomniane w miarę potrzeby w odpowiednich ku temu miejscach.
*
Kolejnym epizodem badań „rogozińskich”, poprzedzającym jeszcze ogólnopolskie
uroczystości 700-lecia koronacji królewskiej Przemysła, są studia dwóch autorów, którzy o sprawie udziału interesujących nas rodów w zamachu pisali znów
dość szczegółowo. Jest to słowo wciąż nader niejednomyślne. Tak więc Jan Pakulski, zajmując się najpierw Zarębami, później zaś — i to szerzej — Nałęczami,
dwukrotnie zetknął się z tą samą problematyką, dwukrotnie ją w różny sposób
rozwiązując. W pracy o Zarębach (1975) i wcześniej jeszcze w krótkim szkicu
o wojewodzie Beniaminie (1969), idąc śladem studiów Jasińskiego, wyraził pogląd, iż wina niektórych przynajmniej członków tego rodu jest w świetle źródeł
bezsporna. Najbardziej podejrzany jest Sędziwój, jednakże „dokładnie nie wiedziano, kto zamordował króla. Fakt nie był widocznie tak oczywisty, by można go
było Zarembom udowodnić”. Wyczuwa się tu więc wahania autora, który mimo
to gotów był obciążyć Zarębów bardziej nawet niż Brandenburczyków. W interesie tych ostatnich leżało bowiem tylko porwanie, nie zabicie króla. „To z kolei
nie odpowiadało Zarembom, gdyż Przemysł po wydostaniu się z rąk margrabiów
mściłby się, dlatego zamordowano go”58.
Nowych motywacji, dla których Zarębowie mieli wziąć udział w zdradzie, praca
Pakulskiego jednak nie znajduje. Z kolei w monografii Nałęczów (1982) wahania
przesuwają się w drugą stronę. Wyliczając piastowane przez Zarębów i Nałęczów
za Przemysła II urzędy, Pakulski konstatował słusznie, że obydwa te rody „odgrywały na krótko przed Rogoźnem kluczową rolę wśród możnowładztwa wielkopolskiego”. Zauważa nawet ówczesną rywalizację między nimi o pierwszeństwo,
czytelną choćby w wypadkach kaliskich 1284 r., a także w przesunięciach na
urzędach. W rywalizacji tej Przemysł starał się utrzymywać pewną równowagę,
co w porównaniu z panowaniem Bolesława Pobożnego oznaczało faworyzowanie
raczej Nałęczów. Autor w dalszym ciągu deklarował się jako zwolennik opinii
Jasińskiego, iż w zbrodni uczestniczyli zarówno margrabiowie, jak i wewnętrzni
wrogowie króla. Miał już jednak wątpliwości, czy należy ich utożsamiać właśnie
z Zarębami i Nałęczami. Argumenty działają tu obosiecznie. Z jednej strony —
ze względu na piastowanie kasztelanii nadgranicznych i posiadanie tam dóbr
— „żadna z wielkopolskich rodzin możnowładczych nie miała w drugiej połowie
XIII w. tak sprzyjających warunków do nawiązania kontaktów z Brandenburczykami, jak Nałęczowie i Zarembowie”. Z drugiej jednak — jedność koalicji

Zob. wyżej, przypis 26 i odpowiadający mu fragment tekstu; J. Bieniak, Zjednoczenie..., dz. cyt., s. 228–229; tenże, Heraldyka polska przed Długoszem. Uwagi problemowe,
[w:] Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 185–186; tenże,
Sędziwój z Jarocina, [w:] WSB, s. 658–659; tenże, Sędziwój z Jarocina, [w:] PSB, t. 36,
Wrocław 1996, s. 400–401.
58
J. Pakulski, Rola..., dz. cyt., s. 27–28; tenże, Ród Zarembów w Wielkopolsce w XIII
i początkach XIV wieku, „Prace Komisji Historycznej BTN”, nr 16: 1975, s. 130–133,
136–137.
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czołowych rodów wielkopolskich po Rogoźnie i utrzymanie pozycji obu rodów
przy Łokietku przemawiają za ich niewinnością59. Ten ostatni wzgląd — podkreślony zresztą wcześniej przez Jasińskiego i przeze mnie60 — zdaje się w rozważaniach Pakulskiego przeważać szalę.
Końcową konkluzję Pakulskiego zanegował w recenzji Edward Rymar61, który swe stanowisko wyłożył szerzej w dwóch kolejnych artykułach (1984, 1986),
bliskich naszemu problemowi. Jeden, który nawiązuje doń nawet tytułem, już
wymieniłem na początku62. Drugi, zresztą wcześniejszy, przedstawia przynależność państwową granicznego pasa nadnoteckiego, poczynając właśnie od fatalnej
daty 1296 r., która rozpoczęła długi ciąg zmian, korzystnych na przemian to dla
Brandenburgii, to dla Wielkopolski63. Prace te uzupełniają się nawzajem, a później
drukowana, szerzej omawiająca przełom XIII i XIV w., stanowi treściowy wstęp do
wcześniejszej, chronologicznie rozleglejszej. Obydwie prace omówię zatem łącznie,
pozostawiając tymczasem na boku sprawę identyfikacji zabójcy króla Przemysła
II, na którą to sprawę, jako szczegółową, znajdzie się miejsce niżej (w rozdziale IV).
Publikacje Rymara wprowadziły do zagadnienia wiele nowych uwag, tylko że
z ich wnioskami zgodzić się nie sposób. Punkt wyjścia wywodu jest nawet szczęśliwy; Rymar słusznie zauważa istnienie w początkach XIV w. (a niewątpliwie
i wcześniej) kompleksu dóbr Nałęczów za Notecią, w nauce zwykle nie uwzględnianego64. Przesądza sprawę dokument gorzowski wojewody poznańskiego Wincentego z Szamotuł i jego braci (z 1331 czy — jak sądzi ten badacz — raczej
1329 r.), w którym wystawcy zobowiązują się m.in. na wypadek polskiego ataku na Marchię służyć tej ostatniej „cum nostris munitionibus ex ista parte fluvii
Netze”, tj. na północ od tej rzeki, zgodnie z lokalizacją miejsca wystawienia dyplomu65. Chodzi przeto o posiadłości tej rodziny położone już w Brandenburgii, a co
za tym idzie, o normalną powinność mieszanych poddanych, co zdejmuje z nich
odium zdrady66. Analogicznie przecież mieli oni powstrzymywać wojska margrabiego, „si vellet terras domini regis Polonie aliquatenus impedire”67. Jeśli przeto
Nałęcze Szamotulscy nie dokonali zdrady w 1331 czy 1329 r., to zdaniem Rymara
musieli uczynić to w 1296, gdyż wówczas właśnie Brandenburgia zaanektowała
obszar między Notecią, Drawą a Gwdą, gdzie leżał ich klucz człopski, rozszerzając
ekspansję nawet na Wieleń i Czarnków, grody ich położone już na południowym
brzegu pierwszej z tych rzek68. Chronologicznie aneksja ta wiąże się bezpośrednio

Tenże, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu, Warszawa 1982, s. 113–122.
Zob. K. Jasiński, Rola..., dz. cyt., s. 230–232, 238–239; J. Bieniak, Wielkopolska...,
dz. cyt., s. 214–215.
61
E. Rymar,[w:] Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 16: 1985, z. 1
(31), s. 167–168.
62
Zob. wyżej, przypis 3.
63
E. Rymar, Przynależność polityczna wielkopolskich ziem zanoteckich między dolną Drawą i dolną Gwdą oraz Wielenia, Czarnkowa i Ujścia w latach 1296–1368, „Roczniki Historyczne”, t. 50: 1984, rozdział II passim.
64
Tamże, s. 49–51.
65
KDW, t. II, nr 1117.
66
E. Rymar, Przynależność..., dz. cyt., s. 59–65; autor ten uzasadnił dawny pogląd A. Kłodzińskiego co do daty i charakteru dokumentu, jednak błędnie rozszerzył wspomniane
zobowiązanie na Wieleń i Czarnków wbrew źródłu, które grody owe umieszcza w innym
kontekście, mianowicie jako strzegące pokoju dla obu stron.
67
Zob. wyżej, przypis 65.
68
E. Rymar, Przynależność..., dz. cyt., s. 48–49, 51; tenże, Próba..., dz. cyt., s. 216.
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z zabójstwem Przemysła II — 3 II t.r. bowiem organizujący zamach margrabiowie
znajdowali się w Brzezinie pod Pełczycami, na wschodnim krańcu swego terytorium69; 12 II natomiast już w Wielkopolsce, zatwierdzając i rozszerzając w Dobiegniewie rycerzowi Henrykowi z Liebenow posiadłości nad Drawą, nadane mu
przez nieżyjącego (quondam) Przemysła, w związku z przejściem odbiorcy na ich
służbę70. Ustalenie właściwej daty rocznej tego ostatniego dokumentu71 stanowi
poważne osiągnięcie badawcze Rymara, rozszerzające podstawę źródłową dziejów zbrodni rogozińskiej. Autor ten generalizuje jednak pojedyncze wydarzenie,
przyjmując masowe odstępstwo rycerstwa z nadnoteckiego obszaru, ułatwiające
szybkie opanowanie go przez Brandenburczyków. Dotyczy to zarówno osadzonego
tu rycerstwa niemieckiego, jak i polskiego — przede wszystkim Nałęczów, a także
Zarębów, „skoro te rody odegrać miały niechlubną rolę w zbrodni, a Nałęcze jeszcze w kilkadziesiąt lat później uznawali władzę margrabiów”, rzekomo nawet „nad
Wieleniem i Czarnkowem”72.
Oto i sedno sprawy, pomijając na razie motywację. Cała ta konstrukcja spoczywa jednak na wyjątkowo grząskim fundamencie. Status mieszanych poddanych, jaki mieli Nałęcze z Szamotuł i Czarnkowa w pierwszej połowie XIV w.,
wiązał się po prostu z ówczesnym przebiegiem linii granicznej, wynikłym z udanej
ekspansji brandenburskiej tuż po zabójstwie Przemysła II na terytorium zanoteckie. Żadnego wcześniejszego odstępstwa tychże Nałęczów fakt ów nie implikuje.
Dowodzi on jedynie tego, że im nie skonfiskowano dóbr na północ od Noteci; analogicznie wszak Kazimierz Wielki zachował stan własności niemieckiej szlachty
na tych samych obszarach, przez siebie odzyskanych73. Na uregulowanie tej kwestii znalazł się czas i okoliczności po objęciu Wielkopolski przez Wacława II, kiedy
to nastąpiło przejściowe utrwalenie zmienionej granicy. Trudno wątpić, że zabezpieczenie majątków Wielkopolan na ziemiach utraconych należało do warunków
ugody miejscowego społeczeństwa z jego nowym elektem. Nie da się uwierzyć też
Rymarowi, że ekspansja margrabiów w 1296 r. miała koniecznie pokojowy charakter; pojedynczy dokument dla Henryka z Liebenow to nader skromna pars pro
toto, zwłaszcza jeśli owo „totum” objąć ma również polskie rody rycerskie. Gdyby
takich dokumentów było więcej, zachowałyby się one, wszak Brandenburczycy przechowywali nawet czasowe glejty. Nie wszystkie wyprawy zbrojne odbijały
się też od razu w relacjach źródeł narracyjnych; gdyby miał kto wówczas o tym
pisać, odnotowałby równie dobrze apostazję rycerstwa znacznego terytorium74.
Tymczasem o wojnie zaborczej ze strony Marchii, której epizodem było zgładzenie
polskiego króla, efektem zaś spustoszenie Królestwa i oderwanie „jure belli” ziem
pogranicznych, mówi expressis verbis czternastowieczna Kronika Henryka z Herfordu, korzystająca z zaginionej kroniki władców brandenburskich75. Obecność

Codex diplomaticus Brandenburgensis (dalej: CDB), A, t. 18, wyd. A. F. Riedel, Berlin
1859, nr 5; E Rymar, Próba..., dz. cyt., s. 206–208, gdzie analiza dokumentu.
70
Preussisches Urkundenbuch [dalej: Pr.UB], t. I, cz. 2, wyd. A. Seraphim, Königsberg
1909, nr 558; E. Rymar, Próba..., dz. cyt., s. 214–215, gdzie także analiza.
71
Zachowana postać (w kopii) ma datę: „Dubgnew anno Domini MoCCo nonagesimo, dominica Invocavit”. Oczywiste jest opuszczenie słowa „sexto” przez kopistę.
72
E. Rymar, Przynależność..., dz. cyt., s. 51; tenże, Próba..., dz. cyt., s. 215–216.
73
Zob. choćby tenże, Próba..., dz. cyt., s. 221–223.
74
Jak znane ze źródeł narracyjnych odstępstwo rycerstwa wielkopolskiego od Władysława Starego (Laskonogiego), zachodniowielkopolskiego, a potem głogowskiego od Bolesława
Rogatki, łęczyckiego od Kazimierza Konradowica, inowrocławskiego od Ziemomysła itp.
75
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 71–72.
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blisko granicy margrabiego Ottona ze Strzałą, jego brata i dwóch synowców76
oznacza więc wstęp do zbrojnego najazdu, którego przebieg ułatwiło zamieszanie,
powstałe w wyniku zabójstwa Przemysła II. Właśnie koniecznością odparcia agresji tłumaczy się pospieszny układ krzywiński, podyktowany przez odpowiedzialnych za dalszy los państwa dostojników dwóm kandydatom do następstwa po
zgładzonym królu77. Po układzie, który przyniósł przejściowo pokój w Wielkopolsce, widzimy margrabiów zajętych innymi sprawami78. Wyprawa, której zawdzięczali pierwsze zdobycze terytorialne, była więc zakończona. Stan wojenny jednak
trwał, skoro w latach 1298–1299 mamy źródłowe jego ślady79.
Wbrew sugestiom Rymara zasięg ówczesnych aneksji brandenburskich
nie przekroczył Noteci, nie objął zatem Wielenia i Czarnkowa. W żadnym razie sugestiom tym nie służy układ gorzowski, którego tekst badacz ów po prostu źle odczytał80. To samo trzeba powiedzieć także o źródłach z roku 1312,
które Rymar przytoczył. Jedno z nich, dokument podziałowy Głogowczyków81,
nie przynosi w tej sprawie żadnych danych. Brak w nim Wielenia i Czarnkowa
tłumaczy się wystarczająco tym, że nie były to stolice okręgów (districtus), na
które Henryk głogowski podzielił swe państwo. Jak wiadomo, ośrodki tych okręgów wyznaczano w lokowanych miastach, nie zaś w dotychczasowych grodach
kasztelańskich82. Wieleń zaś, w przeciwieństwie do wymienionych w dyplomie
podziałowym Wronek, przynajmniej w 1298 r. nie był jeszcze miastem83. Drugie
z tych źródeł: układ o dziesięciny między margrabiami a biskupem poznańskim,
prowadzi nawet do wniosków przeciwnych tezie Rymara. Dotyczył on bowiem
obszaru, określonego wyraźnie jako rozciągający się między Notecią, Drawą
a Gwdą, wewnątrz którego (a nie gdzie indziej) znajdowały się płacące dziesięcinę wsie, zgrupowane koło Nowego Kalisza, Czaplinka, Wałcza, Złocieńca
oraz właśnie Wielenia84. Ponieważ przedmiotem porozumienia były dziesięciny,

Zob. wyżej, przypis 69.
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 122–123; tenże, Zjednoczenie..., dz. cyt., s. 229–
231. Charakteryzując wówczas okoliczności układu jako uwarunkowane „niebezpieczeństwem długoletniej wojny”, nie brałem jeszcze pod uwagę tego, że wojna na północy już
trwała. Właśnie skorygowanie przez Rymara daty dokumentu dla Henryka z Liebenow nie
pozostawia co do tego żadnej wątpliwści. Zob. też niżej, przypis 138.
78
K. Górski, Śmierć..., dz. cyt., s. 191–192 (kwiecień–maj). Wbrew temu autorowi (i następnym) nie świadczy to o pokoju z Wielkopolską. Przerwa w wystawianiu dokumentów
między połową lutego (po akcie w Dobiegniewie!) a połową kwietnia prowadzi do wniosków
przeciwnych.
79
Chodzi o wyprawę polską na okolicę Choszczna (Rocznik kołbacki, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores [dalej: MGH SS], t. XIX, wyd. G. H. Pertz, Hannover 1866,
s. 716) oraz o zniszczenie przez „Niemców” (Theutonicos) Poznania (Rocznik kapituły poznańskiej, MPH s.n., t. VI, wyd. B. Kürbis, Warszawa 1962, s. 53). Wojny tej nie zaczął
przecież Łokietek w obliczu równoczesnej rozprawy z Henrykiem głogowskim.
80
Zob. wyżej, przypisy 65, 66.
81
KDW, t. II, nr 952.
82
A. Gąsiorowski, „Districtus” w Wielkopolsce początków XIV wieku, „Roczniki Historyczne”, t. 32: 1966, s. 181–184.
83
KDW, t. II, nr 786. O mieście w Czarnkowie mamy wiadomość dopiero w 1343 r. (KDW,
t. VI, nr 131).
84
KDW, t. II, nr 959: super decimis circa Novum Kalis, Tempelburch, Arneskrone. Valkenburch, Velene, et omnibus et singulis bonis inter Notszam et Dravam et Notszam iterum
et Kuddam fluvios situatis. W dalszym ciągu dokument obiecuje wyznaczyć biskupowi
200 łanów jeszcze nieuprawnych, in dicto territorio inter dictos fluvios situatos.
76
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należy w wymienionych tam miejscowościach widzieć ośrodki parafii. Zatem
obszar zajęty przez Marchię, położony na północnym brzegu Noteci, obejmował
także jakieś wsie należące do parafii wieleńskiej, lecz nie sam Wieleń, ponieważ
ten ostatni nie mieścił się już między trzema wymienionymi rzekami. Dowody
na istnienie granicy (czy może raczej jeszcze „frontu”) pomiędzy Wielkopolską
a Brandenburgią właśnie na Noteci przynoszą wreszcie dwa źródła z roku 1298.
Wykorzystując jedno z nich, wystarczy zacytować Rymara, który zinterpretował
je właściwie. Jest to podział diecezji poznańskiej na trzy archidiakonaty; pierwszy z nich, umiejscowiony także częściowo na lewym brzegu Warty, na prawym
objąć miał wszystkie kościoły od Ciążenia po Drzeń (Drezdenko), „ita tamen,
quod se ultra Notes fluvium non extendat, quia illam partem archidiaconatui quarto reservamus”85. Rację ma Rymar w polemice z ks. Karasiewiczem, że
przyczyną takiego postawienia sprawy było zajęcie ziem zanoteckich przez margrabiów86. Dodajmy nadto, że wobec toczącej się wojny biskup Andrzej Zaręba
nie miał wówczas w pełni dostępu do tego obszaru i dlatego właśnie jego regulację pozostawił przyszłości, na razie określając tylko jej założenia. W rękach
polskich utrzymywał się natomiast jeszcze Drzeń, a więc tym bardziej położone
na wschód odeń Wieleń i Czarnków. Drugim źródłem jest nadanie Łokietka dla
kasztelana wieleńskiego Wincentego Tomisławica z rodu Nałęczów. Objęło ono
gród Wieleń, miasto Wronki, pięć wsi i cło na Warcie, przy czym całość tego nadania nie przekracza biegu Noteci, choć do tej rzeki dochodzi87. Widocznie książę wielkopolski przekazywał kasztelanowi Wincentemu tylko to, co wciąż jeszcze
posiadał, nie zaś to, co jakoby przez niego stracił i co chciał odzyskać. Uwaga
Rymara, iż „nadanie Łokietka tylko potwierdza wcześniejsze podporządkowanie
się Wincentego Askańczykom”88, może jedynie zdumiewać. Logicznym jej rozwinięciem musiałaby stać się zasada, że wszystkie darowizny tego księcia (przynajmniej w latach 1296–1300) dowodzą jakiejś zdrady popełnionej uprzednio
przez odbiorcę, którego darowizna taka ma przejednać. Absurdalności podobnej
zasady nie trzeba udowadniać. Nadanie Łokietka dla Wincentego Tomisławica
niczego więc nie potwierdza poza tym, co zauważono już wcześniej — że władca
ów, osadzając Nałęczów Szamotulskich na zagrożonym terenie, miał do nich
pełne zaufanie. Domysł zaś Rymara, że to Nałęcze jako kasztelanowie Wielenia
i Czarnkowa wydali te grody w 1296 r. Brandenburczykom, nie ma podstaw
źródłowych, a zatem i szans na weryfikację.
Dla dopełnienia obrazu przyjrzyjmy się jeszcze proponowanej przez Rymara
motywacji domniemanej zdrady. „Podporządkowanie Wielenia i Czarnkowa —
pisze ów autor — nie musi jednak nas ani zaskakiwać, ani uzasadniać rzucania kalumnii na Nałęczów, jeśli tylko «wdzierstwo» margrabiów ubrane zostało
w szaty legalności, a więc nie było agresją, a nią nie było, gdy grody nadnoteckie, zgodnie z wymową źródeł, zaliczymy do historycznego Pomorza. Ekspansję
brandenburską na Pomorze, a także na północne tereny Wielkopolski, sankcjonował bowiem przywilej raweński cesarza Fryderyka II z 1231 r., nadający margrabiom księstwo pomorskie (ducatus Pomeranie) w lenno”89. Przywilej
ten świeżo (1295) potwierdził joannickiej linii Askańczyków król niemiecki Adolf

85
86
87
88
89

KDW, t. II, nr 770.
E. Rymar, Próba..., dz. cyt., s. 213.
KDW, t. II, nr 786; J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., przypis III/6.
E. Rymar, Przynależność..., dz. cyt., s. 52.
Tamże, s. 51; podobnie Próba..., dz. cyt., s. 216.
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z Nassau. Ponieważ zatem grodów nadnoteckich nie udało się w ciągu XIII w.
odzyskać książętom zachodnio- i wschodniopomorskim, „to margrabiowie, jako
ich suzereni de facto czy de iure, przejęli inicjatywę”90. Owe tytuły zwierzchności
wprawdzie były „w Polsce kwestionowane”, jednakże ich „uznanie przez książąt
pomorskich [...] umożliwiło niemieckiemu żywiołowi etnicznemu z pogranicza,
zwłaszcza rycerstwu, szukać protekcji brandenburskiego seniora. Odniesiemy
to również do rycerstwa polskiego z obszaru zanoteckiego, zwłaszcza jeśli miało
ono powody do niezadowolenia z polskiego władcy i obawiało się siły reprezentowanej przez margrabiów”91.
A zatem — „za císaře pána...”. Całą konstrukcję Rymara obciążają dwie dodatkowe hipotezy, których dowieść bardzo trudno: a) że margrabiowie brandenburscy z przełomu XIII na XIV w. znali dokładnie granicę między dwoma
państwami słowiańskimi sprzed dwustu lat, tj. kilkadziesiąt lat przed pojawieniem się ich odległego przodka w tych stronach, i że do tej właśnie zamierzchłej
granicy przywiązywali istotne znaczenie; b) że rycerze z północnej Wielkopolski
nie tylko studiowali dokumenty cesarskie, ale także uznawali ich treść za obowiązującą, również dla siebie. Co do sprawy pierwszej — rzeczą prostszą będzie
przyjąć, że władcy Marchii atakowali po prostu „miękkie podbrzusze” między
Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim — najsłabiej zaludnione, które można
było najłatwiej opanować, a następnie poprzez stworzenie nowych stosunków
własnościowych utrzymywać przy pomocy wiernego sobie, obdarowanego rycerstwa92. Odległą historią obcego sobie dotąd obszaru raczej się nie zajmowali;
gdyby było inaczej, zgodnie z prawem lennym winni byliby przekazać zdobyte
terytoria swym zachodniopomorskim wasalom, choćby w zamian za gwarancje umacniające ich często wątpliwe de facto zwierzchnictwo. Nadal więc wolę
uważać ich wojenną działalność nad Notecią za klasyczny przykład pozbawionej
jakiegokolwiek legalnego pokrycia agresji.
Ważniejsza teraz dla nas jest jednak kwestia druga. Cóż bowiem mogły Zarębów czy Nałęczów obchodzić jakieś dokumenty jakichś tam cesarzy? Akurat
w końcu XIII w. ci ostatni stanowili instytucję mocno zdeprecjonowaną, nawet
na obszarze nominalnie sobie podległym, do którego trudno zaliczyć Polskę,
może z wyjątkiem wciąganego powoli w czeski system polityczny Śląska. Toteż
anonimowy autor Księgi elbląskiej, piszący że Polacy nie podlegają cesarzowi ani
prawom rzymskim, lecz mają swoje własne prawa i zwyczaje93, wykazał daleko
więcej realizmu niż dwudziestowieczny badacz. Dla ówczesnego rycerstwa polskiego osłabione „wielkim bezkrólewiem” Cesarstwo mogło przedstawiać jedynie
odległą, niewiele znaczącą egzotykę94. Świat tego rycerstwa mieścił się przede
wszystkim w jego własnej dzielnicy, następnie w obrębie całości ziem polskich
oraz w krajach z tymi ziemiami, a zwłaszcza z własną dzielnicą, sąsiadujących.
Nawet przejście do Europy Zachodniej nie prowadziło wówczas przez Cesarstwo,

Tenże, Przynależność..., dz. cyt., s. 52; podobnie Próba..., dz. cyt., s. 216–217.
Tenże, Próba..., dz. cyt., s. 217; podobnie Przynależność..., dz. cyt., s. 52.
92
Zob. A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 11–14.
93
Najstarszy zwód prawa polskiego, wyd. J. Matuszewski, Warszawa 1959, s. 150–151.
94
Źródłowo wykazują to choćby zeznania świadków z 1339 r.; ilekroć chodzi tam o przedstawienie przykładu władcy czy kraju z Zachodniej Europy, tylekroć świadkowie ci nie
powołują się na cesarza bądź Cesarstwo, lecz na króla francuskiego i jego Królestwo (Lites
ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum, wyd. 2 [dalej: Lites], t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1890, s. 176–182, art. XXX — Paweł wojewoda łęczycki, s. 220–223,
art. VII — Wacław cześnik sieradzki).
90
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lecz przez papieski Rzym — za pośrednictwem własnych kościołów diecezjalnych
oraz metropolitalnego. Jaką zaś postawę zajmował za czasów Jakuba Świnki
Kościół polski wobec Królestwa Przemysła II i wobec jego niemieckich wrogów,
przypominać chyba nie trzeba.
Usunąwszy z naszego pola widzenia niepotrzebne Cesarstwo, musimy jeszcze rozważyć ostatni rzucony przez Rymara dylemat: cóż miało uczynić polskie
rycerstwo określonego obszaru, „jeśli miało ono powody do niezadowolenia
z polskiego władcy i obawiało się siły reprezentowanej przez margrabiów?”.
Odpowiedź jest jasna i prosta: najpierw musimy znaleźć owe powody. A jeśli nawet już je znajdziemy, mamy równie jasną i prostą odpowiedź, popartą
długim szeregiem przykładów z XIII w.: rycerstwo owo mogło szukać innego
władcy z grona polskich książąt dzielnicowych95 — takiego przy tym, który
by objął możliwie całą odpowiednią dzielnicę (a nie tylko jej skrawek) i który
by potrafił rozproszyć obawy przed „siłą reprezentowaną przez margrabiów”.
W tym miejscu trzeba jednak powiedzieć, że to ostatnie zadanie od co najmniej
ćwierćwiecza wypełniała z powodzeniem właśnie wielkopolska linia Piastów,
i to przy pełnym poparciu ze strony swego rycerstwa. Potem już przez dłuższy
czas było pod tym względem znacznie gorzej. „I zauważ, co aż do dziś Polacy
czynią: kiedy nie podoba im się władca, innego wybierają” — tak charakteryzuje postawę polityczną Polaka swoich czasów piętnastowieczny komentarz do
rękopisu eugeniuszowskiego Kroniki mistrza Wincentego96. Nie widzę natomiast
żadnego powodu, aby maksyma ta miała w danym wypadku zmienić swą postać na: „Zdradzają króla swego, a drżą przed obcymi”. Nie dostrzegam bowiem
sensu w tym, aby dwa uczucia negatywne: „niezadowolenie” (z polskiego władcy) i „obawa” (przed siłą margrabiów) miały prowadzić do dwóch diametralnie
różnych postępków: do zabicia własnego króla, a wejścia w poddaństwo u postronnych. Siła bowiem obcych, gdy nami zawładną, rzadko kiedy wzbudza
zadowolenie, raczej zwiększa miarę strachu.
Próbując wreszcie zrozumieć wywód Rymara, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że
na jego przedstawieniu postawy Nałęczów w 1296 r. zaciążył niewiele późniejszy,
przy tym dobrze nam znany casus Święców. Ci bowiem także zdradzili swego polskiego władcę (choć go nie zabili) i przyjęli za panów dokładnie tych samych władców obcych. Poza tym podobieństwem obydwa te przypadki wykazują wszakże
same tylko różnice. Oto one (w dowolnej zresztą kolejności): A. Święcowie mieli konkretny, bo ekonomiczny, powód do niezadowolenia ze swego monarchy97,
u Nałęczów natomiast (i Zarębów) takiego powodu wciąż nie możemy znaleźć.
B. Stopień stabilności i zwartości państwa Przemysła II w 1296 r. był większy

95
Znaczenie elekcyjności w procesie unifikacji ziem polskich uzasadnił J. Baszkiewicz
(Powstanie..., dz. cyt., s. 367–382). Konsekwencją tego, przed którą zresztą autor ów początkowo się wzdragał, musiała być zmiana spojrzenia na dysponowanie przez możnych
tronem w ich dzielnicy, nawet łącznie z możliwością depozycji władcy (zob. J. Bieniak,
Wielkopolska..., dz. cyt., s. 20–21).
96
H. Hofman-Dadejowa, Studia nad rękopisami Kroniki Mistrza Wincentego, Lwów 1924,
s. 27 przypis 1: Et nota, quod usque hodie Poloni faciunt, quando non placet eis princeps,
alium eligunt.
97
Kodeks Dyplomatyczny Polski [dalej: KDP], wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski i inni,
Warszawa 1847–1887, t. II, nr 195; B. Śliwiński, Napływ na Pomorze Gdańskie rycerstwa
z innych ziem polskich w XIII i początku XIV wieku, [w:] Genealogia — kręgi zawodowe
i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski,
Toruń 1989, s. 137–140.
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niż państwa Władysława Łokietka w 1307, daleko dłuższa była też ciągłość panowania pierwszego w Wielkopolsce niż drugiego na Pomorzu. C. Przyjmując nad
sobą władzę Marchii, Święcowie uczynili to w przekonaniu, że nie mogą już przeciwstawić Łokietkowi żadnego z rodzimych książąt dzielnicowych98; jedenaście
lat wcześniej nie brakło zaś Piastów wokół Wielkopolski, akurat brandenburską
opcję Nałęczów trudno zatem wytłumaczyć. D. W myśl układu lędowskiego margrabiowie mieli być jedynymi władcami Pomorza Gdańskiego (wystąpienia krzyżaków nie oczekiwano); zważywszy przeto, że posiadali oni już wówczas ziemię
sławieńską99, Święcowie mogli liczyć na scalenie swych majętności pod jedną
władzą państwową. W przeciwieństwie do tego Nałęcze, gdyby przekazali tymże
margrabiom dobra nadnoteckie, rozerwaliby tylko polityczną jedność swej substancji majątkowej, ponieważ Askańczycy nie mieli żadnych szans na opanowanie
całej Wielkopolski100. E. W związku z tym, niezależnie od wyniku przedsięwzięcia,
Nałęcze (i Zarębowie) skazaliby się w głównej swej geograficznej ostoi na nieuchronną utratę posiadanego znaczenia, urzędów i majątków oraz na infamię (co
przecież, jak wiemy, się nie stało); Święcom zaś groził los podobny tylko w razie
niepowodzenia wyprawy brandenburskiej.
*
Nowe ożywienie problemu przyniosła w 1995 r. rocznica koronacji. Z tej racji
odbyły się w owym roku dwie konferencje naukowe: ogólnohistoryczna w Poznaniu (7–9 XI) i heraldyczna w Warszawie (27–28 VI). Rezultatem ich stały się
dwie księgi: pierwsza obejmująca tematycznie całość panowania Przemysła II101,
druga poświęcona znakowi Orła Białego jako herbowi Królestwa Polskiego od
tego właśnie czasu102. Niezależnie od konferencji, ale w nawiązaniu do rocznicy koronacji, powstały wtedy jeszcze trzy odrębne pozycje: tom Kroniki Miasta
Poznania poświęcony Piastom wielkopolskim103, monografia Przemysła II pióra
Bronisława Nowackiego (w trzech kolejnych edycjach)104 oraz popularna książka o tym królu, napisana przez Zygmunta Borasa105. Problemem śmierci króla
Przemysła nie zajmuje się — co oczywiste — zbiór poświęcony heraldyce. Księga
o jego panowaniu nie ma na ten temat specjalnego artykułu, zawiera natomiast
okazyjne wypowiedzi paru autorów różnych tematycznie opracowań. Tak więc
wersję najczęstszą w historiografii — o współdziałaniu margrabiów z „opozycją

J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 280–281; J. Spors, Rola polityczna Święców
w końcu XIII i początku XIV wieku, „Roczniki Historyczne”, t. 46: 1980, s. 27, 35–36. Jedyny teoretycznie możliwy kandydat, Henryk głogowski, akurat w 1307 r. toczył wojnę o ziemię kaliską z Bolesławem wrocławskim i na odległym Pomorzu nie mógł interweniować.
99
K. Jasiński, Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w latach 1308–1309, „Zapiski Historyczne”, t. 31: 1966, z. 3, s. 12–13.
100
Tego, że czarnkowskiej gałęzi Nałęczów przypadł po 1300 r. los mieszanych (a nie tylko
brandenburskich) poddanych, co nakładało na nich niemałe ryzyko, świadomy jest również E. Rymar (zob. tenże, Przynależność..., dz. cyt., s. 58–63). Inaczej pod tym względem
wygląda sytuacja Liebenowów, mieszanych poddanych w momencie akcesu do Brandenburgii, a nie po tym akcesie.
101
Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, red. J. Krzyżaniakowa, Poznań 1997.
102
Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1996.
103
Nasi Piastowie, Kronika Miasta Poznania 1995, nr 2.
104
B. Nowacki, Przemysł II, książę wielkopolski, król Polski, Poznań 1995; tenże, Przemysł II 1257–1296, Odnowiciel korony polskiej, Poznań 1997 i Kraków 2007.
105
Z. Boras, Przemysł II. 700 lecie koronacji, Międzychód 1995.
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wielkopolską” — powtarzają tam Sławomir Gawlas (wspominający tylko o Nałęczach z Czarnkowa106), raz jeszcze Edward Rymar107, wreszcie Brygida Kürbis
(z kolei wzmiankująca jedynie Zarębów)108. Natomiast Błażej Śliwiński, akcentując rolę Brandenburczyków, przyjmowane przez Rymara dobrowolne podporządkowanie się im rycerstwa nadnoteckiego uznaje tylko za możliwe109. W tomie Nasi
Piastowie Gerard Labuda widział tradycyjnie zbrodnię rogozińską jako wspólny
czyn Brandenburczyków oraz Zarębów i Nałęczów110, gdy tymczasem Kazimierz
Jasiński pisał, że „obecnie za głównych sprawców” zabójstwa „uważa się margrabiów brandenburskich”, ewentualną rolą jakichś tam Wielkopolan tym razem
się nie zajmując111. Wreszcie monograficzna praca Bronisława Nowackiego. „Tragicznej śmierci króla Przemysła” poświęca ona jeden cały rozdział, tradycyjnie
oskarżając o nią zarówno margrabiów (jako inicjatorów i organizatorów akcji), jak
też Zarębów i Nałęczów (jako im pomagających), równocześnie zaś podtrzymując
opinię, że pierwotnie chodziło jedynie o porwanie. Rola wspomnianych rycerzy
wielkopolskich — jak już wcześniej pisano — miała polegać na ułatwieniu napastnikom dojścia do celu112.
Suma „rocznicowych” opracowań mocno więc podtrzymuje stanowisko, że
w mordzie rogozińskim zaangażowani byli nie tylko zewnętrzni, lecz i rodowo
określeni, wewnętrzni wrogowie króla. Wyjątki w tym zwartym zbiorze są nieliczne i lakoniczne. Szerzej wszakże nawiązały do sprawy tylko dwie prace: monografia Nowackiego i artykuł Rymara. Każda z nich dodała do dotychczasowego
obrazu jedno ważne uzupełnienie, godne zaakceptowania. W przypadku Nowackiego jest to geografia źródeł, wymieniających jako sprawców bądź Brandenburczyków, bądź wielkopolskich poddanych Przemysła. Pierwsza grupa tych źródeł
powstała mianowicie na północnym zachodzie (Poznań, Kołbacz, Oliwa, Niemcy),
druga natomiast na południowym wschodzie (Czechy, Małopolska, Ruś)113. Takie rozmieszczenie może stanowić jakąś przesłankę do wyjaśnienia rozbieżności
treściowych. W ramach tych rozbieżności nazwy Zarębów i Nałęczów pojawiają się jednak późno, w źródłach małopolskich. Mimo braku wczesnych dowodów autor nie wątpi przecież w prawdziwość ich udziału. Jak pisze: „spiskowa
działalność obu obwinionych rodów nie była zapewne jawna ani też zanadto

106
S. Gawlas, Polityka wewnętrzna Przemysła II a mechanizmy społecznych dążeń i konfliktów w Wielkopolsce jego czasów, [w:] Przemysł II. Odnowienie..., dz. cyt., s. 74–75,
77–78; zob. tenże, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne
a geneza społecznoustrojowej odrębności Polski, Warszawa 1996, s. 90.
107
E. Rymar, Stosunki Przemysła II z margrabiami brandenburskimi ze starszej linii askańskiej w latach 1279–1296, [w:] Przemysł II. Odnowienie..., dz. cyt., s. 123, 138.
108
B. Kürbis, O Ludgardzie, pierwszej żonie Przemysła II, raz jeszcze, [w:] Przemysł II. Odnowienie..., dz. cyt., s. 266.
109
B. Śliwiński, Wiosna 1296 roku w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim, [w:] Przemysł
II. Odnowienie..., dz. cyt., s. 242–243.
110
G. Labuda, Wielkopolska na drogach rozwoju politycznego. Ku koronacji Przemysła II,
[w:] Nasi Piastowie, dz. cyt., s. 30.
111
K. Jasiński, Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica,
[w:] Nasi Piastowie, dz. cyt., s. 53–54. W wydanym tego samego roku biogramie Przemysła (Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego [dalej: SBPN], red. Z. Nowak, t. III,
Gdańsk 1997, s. 505) po omówieniu roli margrabiów badacz ten dopisał zdanie „W tych
tragicznych wydarzeniach współpracowali z margrabiami opozycjoniści z kręgu miejscowego możnowładztwa” — przecież już anonimowi.
112
B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., rozdział VI, passim (w obu wydaniach).
113
Tamże, wyd. z 1997 r. (którym będziemy się dalej posługiwać), s. 157–164.
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aktywna. Z tej przyczyny do wiadomości opinii publicznej dotarła być może po
kilku dziesięcioleciach, jak to często bywa z tajnymi działaniami spiskowymi.
Mówiąc krótko, cała prawda o tragedii rogozińskiej odkryła się w pełni około połowy XIV wieku, kiedy właśnie redagowano Rocznik Traski i późniejsze roczniki
na terenie Małopolski”114. Takie postawienie sprawy rodzi szereg konkretnych
pytań. Po pierwsze, jeśli rzekomo prawdziwej roli Zarębów i Nałęczów w zamachu długo nie znano, kogo mogli mieć na myśli autorzy wcześniejszych źródeł,
piszący o zamordowaniu Przemysła przez „swoich”? Kiedy zatem owa „prawda
(...) odkryła się w pełni”? Po wtóre — i co ważniejsze — co właściwie chcieli osiągnąć członkowie „obu obwinionych rodów”, wchodząc z wrogami swego władcy
w tajne sprzysiężenie przeciw niemu, jeśli miało ono w dalszym ciągu pozostawać niewykryte? Poza ewentualnymi pieniędzmi nie widać tu innego motywu,
a ryzyko utraty pozycji — w razie wykrycia zdrady — daleko przekraczało ważnością jednorazową korzyść finansową. Po trzecie wreszcie, jak można właściwie
udowodnić, że tak późne i geograficznie odległe pojawienie się imiennego oskarżenia oznaczało rzeczywiście prawdę, a nie plotkę?
Artykuł Rymara uzupełnił dotychczasową wiedzę dodatkowym, chronologicznie najbliższym, motywem zamachu Brandenburczyków na Przemysła II.
Była to papieska nominacja na biskupstwo kamieńskie dominikanina Piotra
Polaka, dokonana najpóźniej 9 I 1296 r. Autor wymienia najważniejsze fakty
z uprzedniego życia tegoż Piotra: uczestnictwo w układzie kępińskim Przemysła z Mściwojem II, w staraniach czynionych w kurii rzymskiej na rzecz koronacji Przemysła, a wreszcie wyznaczenie sądu w sporze arcybiskupa Jakuba
Świnki z biskupem chełmińskim o metropolitalną przynależność owej diecezji.
W ten sposób wpływy władcy Wielkopolski sięgnęły do obszaru, który od dawna już obejmowały wpływy margrabiów joannickich115. W każdym razie jest to
znów — jeden jeszcze — dowód na brandenburską inspirację zbrodni, w niczym
nie dotyczący jakichkolwiek rycerzy wielkopolskich. Artykuł przynosi też opozycję wobec przyjmowanego przez część badaczy przekonania o wprowadzeniu
w układzie kępińskim zwierzchnictwa Wielkopolski nad Pomorzem Gdańskim116,
z którą to opozycją zgodzić się nie sposób. Dla Rymara mimo tego układu nadal
ważne było zwierzchnictwo margrabiów brandenburskich nad księstwem Mściwoja II, zaciągnięte w 1269 i 1273 r. Zwierzchnictwo to miało — jego zdaniem
— przejść na Przemysła jako sukcesora Mściwoja. Za wykluczoną uważa ten
badacz możliwość, aby margrabiowie zrezygnowali z Pomorza Wschodniego jako
lenna117. Analogicznie możemy wszak uważać za wykluczone, aby potężny książę wielkopolski godził się na zwierzchnictwo choćby nad częścią swojej ziemi
(więc i nad nim) ze strony zbiorowości osób hierarchicznie niższych, władających
zresztą w podzielonym państwie. Dawne układy Mściwoja musiał on uznawać za

Tamże, s. 164.
E. Rymar, Stosunki..., dz. cyt., s. 139–144.
116
Zob. J. Bieniak, Zjednoczenie..., dz. cyt., s. 219–220; tenże, Postanowienia układu kępińskiego (15 lutego 1282), „Przegląd Historyczny”, t. 82: 1991, s. 209–232; B. Śliwiński,
Rola polityczna możnowładztwa na Pomorzu Gdańskim w czasach Mściwoja II, Gdańsk
1987, s. 161–169, 184–191; tenże, Zjazd gnieźnieński z października 1290 i zjazd nakielski z sierpnia 1291 r. Postanowienia i reperkusje, [w:] Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy,
red. B. Śliwiński, Malbork 2007, s. 300–302.
117
E. Rymar, Stosunki..., dz. cyt., s. 125–126; tenże, Wielkie Pomorze obszarem lennym
margrabiów brandenburskich z dynastii askańskiej (trybutarnym Rzeszy Niemieckiej),
„Roczniki Historyczne”, t. 62: 1996, s. 37–38.
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zdezaktualizowane. Margrabiowie zaś, tymczasem milcząc, czekali na poprawę
sytuacji. Stan taki nie wykluczał chwilowych sojuszy, jeśli — jak w 1284 r. —
obie strony były politycznie zaangażowane gdzie indziej. Wykluczał natomiast ich
długotrwałość. W 1284 r. Przemysł był sprzymierzeńcem Brandenburgii przeciw
Pomorzu Zachodniemu, natomiast już w 1287 i później — sprzymierzeńcem Pomorza Zachodniego przeciw Brandenburgii118. Tylko że w 1284 r. Sędziwój Zaręba z Jarocina wydzierał Przemysłowi Kalisz119, natomiast po 1286 Zarębowie
(nie wyłączając i Sędziwoja) odzyskali łaskę księcia wielkopolskiego i stopniowo
powrócili na czoło elity dzielnicowej120. Członkowie tego rodu wystąpili zatem
przeciwko ówczesnemu sojusznikowi Brandenburgii, pogodzili się zaś następnie z wrogiem Brandenburgii. Taka jest jednoznaczna wymowa źródeł. Trudno
powiedzieć, czy okoliczność ta miała dla ich postępowania jakieś istotne znaczenie, czy też była czysto przypadkowa. W każdym razie wyklucza ona możliwość
politycznych powiązań Zarębów właśnie z margrabiami. Tym samym zaś udział
w wydarzeniach kaliskich nie jest żadnym dowodem na uczestnictwo tych samych osób w zamachu rogozińskim.
Na koniec książka Borasa. Ona także uznaje jako winnych zbrodni zarówno
Brandenburczyków, jak i pewnych możnych wielkopolskich. Przyczyną zaś trudności Przemysła w końcu jego panowania miała stać się właśnie jego koronacja.
Uwagi tego autora, akurat dotyczące możnowładztwa, trudno jednak uważać za
konsekwentne. Pisał on, że „zarówno w Wielkopolsce, jak i na Pomorzu, a także
w Małopolsce wielu panów świeckich opowiadało się za zjednoczeniem kraju
i koronacją”121. W innym zaś miejscu, że „z chwilą koronacji wzrosła do Przemysła II niechęć miejscowego wielkopolskiego możnowładztwa, a głównie rodów
Zarębów i Nałęczów”122. W rzeczywistości „chwila koronacji” niczego nie zmieniła
— i tuż przed, i po owym wydarzeniu w otoczeniu Przemysła (jako świadkowie
zachowanych dokumentów) znajdowali się ciągle dostojnicy z wymienionych teraz rodów, choć przede wszystkim Zarębów. Dotyczy to wszystkich — bez wyjątku — istniejących dziś dokumentów tego władcy z lat 1295–1296123. Rola

Tenże, Stosunki..., dz. cyt., s. 125, 129–131; B. Popielas-Szultka, Przemysł II a Pomorze Zachodnie (stosunki polityczne), [w:] Przemysł II. Odnowienie..., dz. cyt., s. 146–151.
W obu pracach podane źródła.
119
K. Jasiński, Rola..., dz. cyt., s. 216–224; tamże (s. 217, 220), zestaw źródeł.
120
Tenże, Tragedia..., dz. cyt., s. 93–94; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 117,
128–130. Dokładnie przedstawia stan urzędów w rodzie Zarębów w ostatnim dziesięcioleciu panowania Przemysła II M. Bielińska, Urzędnicy dzielnicowej Wielkopolski (do 1313 r.),
[w:] Urzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy, opr. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. I, z. 1),
cz. 1, nr 79, 124, 136, 145, 151a, 152, 154, 197, 203, 353, 381.
121
Z. Boras, Przemysł II..., dz. cyt., s. 53; por. także s. 7: „największą rolę” w procesie
jednoczeniowym „musieli odgrywać możnowładcy — zarówno świeccy, jak i duchowni,
a przede wszystkim książęta piastowscy”.
122
Tamże, s. 56.
123
Dok. książęce z 1295 r.: KDW, t. II, nr 730, 731 (kaszt. zbąszyński Kiełcz), Pommerellisches Urkundenbuch [dalej: Pommerell. UB], wyd. M. Perlbach, Danzig 1881, nr 522
(woj. poznański Beniamin, woj. tczewski Mikołaj), KDW, t. II, nr 733 (podkomorzy kaliski
Sędziwój), KDW, t. VI, nr 48 (kanclerz wielkopolski Andrzej), 49 (archidiakon gnieźnieński
Filip, podkomorzy kaliski Sędziwój), KDW, t. II, nr 735 (woj. poznański Beniamin, kanclerz wielkopolski Andrzej), 736 (podkomorzy kaliski Sędziwój). Dok. królewskie: KDW,
t. II, nr 737, 739, 740 (archidiakon gnieźnieński Filip, woj. tczewski Mikołaj), KDW, t. IV,
nr 2058 (archidiakon gnieźnieński Filip), 2059–2061 (woj. tczewski Mikołaj, archidiakon
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obwinionych w danym opracowaniu Zarębów i Nałęczów w całej sprawie pozostaje jednak niejasna. Zgodnie z większością innych autorów miała to być pomoc
dla Brandenburczyków jako fizycznych sprawców zamachu. O ile jednak tamci badacze wyobrażali sobie tę pomoc jako ułatwienie trudnej do bezpiecznego
przebycia drogi między granicą a Rogoźnem, Boras uznał, że w ciągu 14 godzin
od zmierzchu do świtu dywersanci mogli tę drogę przebyć niepostrzeżenie124.
Przyjmowana przezeń pomoc wydaje się w tych warunkach gołosłowna.
*
W dwudziestu ostatnich latach, kiedy minęła już rocznicowa obfitość opracowań, w dalszym ciągu uwydatniają się dotychczasowe rozbieżności co do Zarębów i Nałęczów. Według krótkiego biogramu Przemysła II, autorstwa Krzysztofa
Ożoga (1999), „wina za śmierć Piasta w całości spada na margrabiów brandenburskich i ich ludzi”, a oskarżenie członków tych dwóch rodów o udział
w zamachu nie jest słuszne125. Samych Brandenburczyków obciążają też późniejsze krótkie wzmianki w dziełach nieco odleglejszych bądź obszerniejszych
tematycznie. Podobnie jak działo się to wcześniej, jedne z nich ewentualność
udziału Wielkopolan w ogóle pomijają126, inne opowiadają się przeciw takiemu udziałowi127. Racjonalne zdanie Tomasza Jurka, że „wielkopolscy możni nie
mieli żadnego interesu w usuwaniu władcy, który tak skutecznie wyrażał ich
polityczne ambicje” (2013), stanowi w tej chwili ostatnie słowo nauki w interesującej nas sprawie. Tylko jednak ze względu na czas wypowiedzi, ponieważ
świeże opinie badaczy wciąż pozostają różne. Cokolwiek szerzej, z elementami
nowej argumentacji, zajęły się problemem w najbliższych nam latach dwa opracowania: nieco wcześniejszy (2004) artykuł tegoż Tomasza Jurka o nieznanym
przedtem dokumencie ilustrującym ekspansję brandenburską tuż po zamachu
w Rogoźnie128 oraz kolejna monografia Przemysła II (2006), autorstwa Aleksandra Swieżawskiego129.
Dokument, którym zajmuje się artykuł Jurka, to znów — jak w przypadku
dyplomu przytoczonego przez Rymara130 — nadanie tych samych margrabiów
(Ottona IV, Konrada, Jana i Ottona VII) dla rodziny z Liebenow, tym razem
dla trzech osób: Henryka, Ottona i Jana, zapewne braci. Dokument ten autor

gnieźnieński Filip), KDW, t. II, nr 743 (woj. poznański Beniamin, kaszt. zbąszyński Kiełcz
z bratem Dobrogostem). Poza kasztelanem Kiełczem i jego bratem — Nałęczami, pozostali
wymienieni tu świadkowie byli Zarębami. Pomijam Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski,
seria nowa [dalej: KDW s.n.], z. 1: Dokumenty opactwa Benedyktynów w Lubiniu z XIII–
XV wieku, wyd. Z. Perzanowski, Warszawa 1975, nr 42, jako falsyfikat.
124
Z. Boras, Przemysł II..., dz. cyt., s. 59.
125
K. Ożóg, Przemysł II, [w:] Piastowie — leksykon biograficzny, Kraków 1999, s. 160–161.
126
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002, s. 326; B. Śliwiński, Pomorze
Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306–1309,
Gdańsk 2003, s. 52–53 (w przypisie 29 autor podaje jednak prace potwierdzające winę
Zarębów i Nałęczów).
127
M. K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2005, s. 440–441; T. Jurek,
[w:] T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, s. 264.
128
T. Jurek, Brandenburski zabór w Wielkopolsce 1296 r. Zapoznany dokument, [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy. Gdańskie studia z dziejów średniowiecza nr 10, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2004, s. 361–370.
129
A. Swieżawski, Przemysł król Polski, Warszawa 2006.
130
Zob. wyżej, przypisy 70, 71 i odpowiadający im fragment tekstu.
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artykułu drukuje w aneksie . Zawiera on identyczną z tamtym datę dzienną
(niedziela Invocavit), miejsce (Dobiegniew) i pisarza (Zachariasz); pokrywa się
z nim także w pewnych (raczej formalnych) fragmentach tekstu, odbiega natomiast zupełnie w dacie rocznej (1265, gdy tamten ma rok 1290). Jurek uważa
słusznie, że różnica ta jest winą kopistów i że obydwa dokumenty miały tę
samą datę, mianowicie albo 12 II 1296, albo 3 III 1297 r. (po śmierci Przemysła II, określonego tu quondam, a za czasów jeszcze margrabiego Ottona VII),
przy czym wcześniejszy wariant wydaje się mu z kilku względów prawdopodobniejszy. W stosunku do dokumentu omówionego przez Rymara jest to wersja obszerniejsza; obydwa zawierają potwierdzenie bliżej nieokreślonych dóbr
nadanych wcześniej przez „niegdyś księcia kaliskiego” Przemysła oraz świeżą
darowiznę 300 łanów w puszczy między Notecią a Drawą, tylko zaś dokument
właśnie drukowany ponadto nadanie dwóch wsi pod Wronkami po obu brzegach Warty, mianowicie Samołęża i Smolnicy, „z prawem, którym posiadał je
ów książę” („et cum iure, quo eas dictus dux possiderat”). Również tylko ten dokument wymienia wśród świadków — i to na pierwszym miejscu — kasztelana
drzeńskiego Włosta, o którym pisze też, że wprowadził „wspomnianych niegdyś
ze strony tegoż księcia, a teraz z naszej strony, w fizyczne posiadanie wymienionych dóbr” („inmittens superdictos quondam ex parte dicti ducis et nunc
pro parte nostra ad possessionem corporalem bonorum predictorum”). Tomasz
Jurek udowadnia, że nie mogły to być późniejsze interpolacje, lecz fragmenty
pierwotnej treści źródła. Późniejsza (mimo identycznej daty) mogła być jedynie
wersja węższa, jako przeznaczona jedynie dla Henryka z Liebenow, widocznie
„po działach rodzinnych lub wymarciu krewnych”132.
Obydwa dokumenty dla Liebenowów zwą konsekwentnie Przemysła „niegdyś
księciem kaliskim”. Oznacza to, że margrabia Konrad nie uznawał koronacji
swego byłego szwagra (jego żona już nie żyła), jego synowie Jan i Otto VII —
swego rodzonego wuja, a wszyscy czterej wystawcy — swej krewnej z tej samej dynastii, żony Przemysła, Małgorzaty brandenburskiej. W każdym razie
jest to kolejny dowód źródłowy wrogości joannickiej linii Askańczyków wobec
ówczesnego Królestwa Polskiego, który brandenburską teorię zamachu jeszcze
bardziej umacnia. W szczegółowych jednak informacjach przywileju dla trzech
Liebenowów dopatruje się Tomasz Jurek dwóch jeszcze dodatkowych okoliczności: a) po stronie atakujących Wielkopolskę tuż po śmierci Przemysła II margrabiów opowiedział się dowodnie kasztelan drzeński Włost; b) „niezwykle głębokie
wdarcie się Brandenburczyków” — bo aż do Wronek — dowodzi, że poddało im
się „zatem miejscowe rycerstwo” w większej liczbie, zwłaszcza jeśli dokument
pochodzi z 12 II 1296 r., co świadczyłoby o „błyskawicznym tempie zaboru”. Obciąża to więc także jakichś innych kasztelanów pogranicznych, których akurat
w tym momencie źródłowo słabo znamy, podejrzenie pada wszak na urzędujących w zbliżonym czasie Nałęczów133 — co pokrywa się z domniemaniami niektórych wcześniejszych badaczy.
Na dokument ten należy jednak spojrzeć nieco inaczej. Omawiany teraz autor popełnił błąd, pisząc że kasztelan Włost „(...) — jak objaśniono — wprowadzał obdarowanych w podwronieckie dobra”134. Świeżo cytowane wyżej zdania
131
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T. Jurek, Brandenburski zabór..., dz. cyt., s. 369–370.
Tamże, s. 363–364.
Tamże, s. 366–368.
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dokumentu owe podwronieckie wsie w tym kontekście wykluczają, były one bowiem aż do tego czasu królewszczyzną, a Włost wprowadził Liebenowów w dobra
nadane im jeszcze przez Przemysła i z jego polecenia („quondam ex parte dicti
ducis”). Wzmianka dodatkowa: „nunc pro parte nostra” była już tylko legalizacją
owego wprowadzenia przez margrabiów („pro”, nie „ex”!), ponieważ Liebenowowie owe dobra już jakiś czas faktycznie posiadali. Do 12 II 1296 r. dokonały się
zatem dwa akty wprowadzające tę rodzinę w nadaną jej własność: niegdyś w darowiznę Przemysła za pośrednictwem kasztelana Włosta i aktualnie w 300 łanów
między Notecią a Drawą za pośrednictwem Sulisza i Ludolfa Wedelöw, o czym
dokument dalej mówi. Nie było natomiast jeszcze takiego wprowadzenia we wsie
pod Wronkami, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo.
Między 8 a 12 II musiał się znaleźć czas na dwie czynności, które nie mogły być równoczesne: na powrót oddziału zamachowców z Rogoźna do Brzeziny
pod Pełczycami (lub do jakiejś pobliskiej miejscowości również na granicy, do
której margrabiowie w najbliższych dniach po 3 II mogli się ewentualnie przenieść), oraz na rozpoczęcie zbrojnej wyprawy brandenburskiej na Wielkopolskę,
w której agresorom udało się już dotrzeć przynajmniej do Dobiegniewa. Jest
bowiem oczywiste, że margrabiowie czekali na wynik zamachu w tym samym locum, z którego sprawców wysłali135. Jak najszybsza wiadomość o owym wyniku
pozwalała im bezzwłocznie podjąć kolejną decyzję; gdyby Przemysła schwytano
i dowieziono żywego, byłoby to wymuszanie pożądanych ustępstw, w każdym
innym przypadku rozpoczęcie najazdu gotowym wojskiem. Otóż odległość z Rogoźna do Pełczyc wynosi 100 km w prostej linii; rzeczywiście przebyta droga,
uwzględniająca warunki terenowe i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa,
musiała być odpowiednio dłuższa. Biorąc nadto pod uwagę zmęczenie koni,
a także kluczenie po bezdrożach dla uniknięcia przewidywanej pogoni, trudno
sądzić, aby wykonawcy zamachu mogli przybyć do swych rozkazodawców wcześniej niż następnego dnia, raczej dopiero w godzinach wieczornych. Oznacza
to możliwość przekroczenia granicy przez margrabiów i ich wojskowe otoczenie
dopiero 10 lub nawet 11 II. Późniejsza data wchodzi w rachubę zwłaszcza wtedy,
gdyby w następstwie decyzji o wyprawie trzeba było pilnie ściągnąć nieco więcej
rycerzy. Z kolei odległość między Pełczycami a Wronkami wynosi 70 km w linii
prostej. Na wrogie wdarcie się do tej drugiej miejscowości — już miasta — znów
zatem brakuje czasu; zwłaszcza że nie chodzi tu o wyprawę łupieską, lecz zdobywczą, wymagającą przeto przejmowania jakiegoś bliższego terytorium w jego
całości. Zdumiewa wreszcie cofnięcie się margrabiów — w trakcie konkretnej
wyprawy, w której idzie się do przodu — z rzekomo zdobytych już Wronek do
Dobiegniewa, gdzie 12 II wystawili omawiany teraz dokument. Hipotezę o opanowaniu już przed tym dniem przez Brandenburczyków Wronek i wprowadzeniu
do dwóch okolicznych wsi nowych właścicieli możemy zatem spokojnie wyłączyć.
Nadanie Liebenowom Samołęża i Smolnicy dokonało się in spe — w przekonaniu, że wskutek dalszej inwazji również i ta okolica znajdzie się w granicach Marchii Brandenburskiej. Na tych zaś akurat wsiach musiało przyjmującym nowych
panów Liebenowom z jakichś względów zależeć.
Do momentu akcji przywileju dla Liebenowów Brandenburczykom udało się
więc opanować obszar na północ od Noteci, na wschód przekraczający rzekę
Drawę, z Dobiegniewem jako najważniejszą miejscowością. Na ich stronę przeszła natychmiast owa rodzina, niemieckiego pochodzenia, w konsekwencji od
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razu obdarowana. Na tym obszarze leżały też widocznie jakieś dobra polskiego
rycerza Włosta, kasztelana pobliskiego Drzenia nad Notecią, i świadka publikowanego przez Jurka dokumentu. Został on do Dobiegniewa ściągnięty prawdopodobnie przez Liebenowów, aby wobec margrabiów poświadczył ich wejście
do dóbr nadanych im przez Przemysła. Mimo okupacyjnej w danym momencie
władzy margrabiów nad tym skrawkiem Wielkopolski Włost rzeczywiście stawił
się wówczas do ich obecności. W swym artykule Tomasz Jurek zgromadził źródłowe informacje o życiorysie Włosta; niestety, jest ich zaledwie kilka. W rezultacie musiał zrezygnować z wyjaśnienia jakichkolwiek danych genealogicznych tej
postaci136. W każdym razie nie był to ani Zaręba, ani Nałęcz; w żadnym bowiem
z tych rodów imię Włost nigdy nie występowało. Najważniejsze jest wszakże to,
że już po tym „brandenburskim” epizodzie, bo 27 III 1299 r., wciąż z tym samym
tytułem kasztelana drzeńskiego Włost świadczył w Obornikach nad Wartą na
dokumencie Władysława Łokietka137, w tych latach toczącego wojnę z Brandenburgią. Była to więc jego zasadnicza orientacja, do której przyłączył się, gdy tylko
okazało się to możliwe. Analogiczna do orientacji ogółu ówczesnej elity wielkopolskiej. Jego obecność przy margrabiach 12 II 1296 r. trzeba więc wyjaśnić po prostu bieżącą sytuacją polityczną. Wielkopolanie w owych dniach pozostawali pod
druzgocącym wrażeniem świeżego, nieoczekiwanego morderstwa na ich królu,
dokonanego przez nieznanych im wówczas sprawców. Nagła inwazja brandenburska była dla nich całkowitym zaskoczeniem. Jakikolwiek improwizowany,
czysto indywidualny opór byłby z góry skazany na przegraną. W państwie zaś
brakowało wówczas najwyższej władzy, w postaci prawowitego następcy zabitego
monarchy. Śmierć Przemysła przyniosła koniec całej wielkopolskiej linii Piastów.
Następcą jego mógł zostać albo bliski krewny po kądzieli, albo (jak ostatecznie
się stało) powinowaty. Książę Henryk głogowski miał co prawda w kancelarii
warunkowy zapis, ale nie wiadomo, jak szeroko był on znany w społeczeństwie
wielkopolskim. Wybór Łokietka świadczy w każdym razie, że się z nim raczej nie
liczono. Henryk rozpoczął jednak wojnę o swe prawa, przejściowo przerwaną już
10 III t.r. układem krzywińskim, który groził na przyszłość trwałym podziałem
Wielkopolski, był więc zawarty pod naciskiem aktualnej konieczności138. Chyba
najważniejszą przyczyną była równoczesna wojna z Brandenburczykami, którzy
do 10 III musieli już rozszerzyć swój stan posiadania. Młodsze pokolenie margrabiów z linii joannickiej należało wszak także do bliskich krewnych Przemysła,
jako jego rodzeni siostrzeńcy139. Natychmiastowe ich wkroczenie do Wielkopolski
na wieść o śmierci wuja mogło więc przybrać formalną postać pretensji do udziału w spadku. Należeli oni co prawda do innej dynastii, ale inny dynasta rządził
już wtedy również w Krakowie. W tym kierunku skłaniają do myślenia właśnie
przywileje dla Liebenowów. „Illustris princeps quondam dux Callisiensis, dominus Primysl” występuje tam w roli prawnego poprzednika margrabiów jako
zwierzchnik obdarowanej rodziny140. Trzeba było przy tym odsunąć wszelkie nawiązania do godności królewskiej, gdyż w ówczesnej świadomości prawowite królestwo nie powinno być dzielone. I oczywiście — margrabiowie nie mogli wówczas

T. Jurek, Brandenburski zabór..., dz. cyt., s. 366–368.
KDW, t. II, nr 808; T. Jurek, Brandenburski zabór..., dz. cyt., s. 366–367.
138
KDW, t. II, nr 745; układ krzywiński doczekał się bardzo obszernej literatury. Zob. J. Bieniak, Zjednoczenie..., dz. cyt., s. 229–231; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 32–35.
139
K. Jasiński, Genealogia Piastów wielkopolskich..., dz. cyt., s. 48–49, 65.
140
Zob. wyżej, przypis 131.
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przyznawać się do udziału w jakiejkolwiek postaci zamachu na Przemysła, co
miało później wpłynąć na istniejące rozbieżności źródłowe. Pożądany natomiast
był każdy możliwy udział przy margrabiach dotychczasowych poddanych króla
polskiego. Stąd wyeksponowanie nie tylko roli Liebenowów, jako nowych lenników brandenburskich141, lecz i — jak widać, przypadkowego — świadczenia
kasztelana Włosta, którego nigdy już przy Askańczykach więcej nie widzimy.
Nie można przeto zgodzić się z opinią Jurka, iż „nasz dokument potwierdza też
tezę E. Rymara, że zabór spotkał się z poparciem lokalnego rycerstwa”142. Poza
Liebenowami owych „popierających” w ogóle dostrzec się nie da. A powinni być
jakoś widoczni, gdyby istnieli. Zresztą najświeższy pogląd Tomasza Jurka jest
już zupełnie inny143.
Pozostaje jeszcze ostatnia monografia Przemysła, napisana przez Aleksandra
Swieżawskiego. Kontynuuje ona ciąg opracowań, które winnych zbrodni rogozińskiej widzą zarówno w Brandenburczykach, jak i w Zarębach i Nałęczach.
Zgodnie też z nowszymi pracami owego ciągu przypisuje pierwszym właściwe
wykonawstwo, drugim zaś rolę pomocniczą — za Jasińskim zaznaczając zresztą, że chodzi tu o niektórych tylko członków obu rodów, odżegnując się natomiast (wbrew poprzednikowi) w zasadzie od wskazań imiennych z braku źródeł.
Novum tej pracy stanowi próba konkretnego określenia owej roli pomocniczej.
Miałoby to być tworzenie postojów z rozstawnymi końmi i wyżywieniem między
granicą brandenburską a Rogoźnem, ułatwiających szybkie przemieszczanie się.
Autor spróbował również możliwie dokładnie opisać przebieg całego zamachu
rogozińskiego144.
Analizując różne wskazania źródeł dotyczące sprawców zamachu, Swieżawski
odrzucił najpierw „wersję, jakoby napastnikami byli wyłącznie Brandenburczycy”, a to ze względu na trudności komunikacyjne, zimową niepogodę i możliwość
pościgu. Za „również nieprawdopodobną” uznał wersję, „że porwania dokonali
wyłącznie «swoi»”, ponieważ nawet w razie powodzenia takiej akcji „nie mogliby oni wyciągnąć z niej żadnej korzyści; nawet gdyby wymusili na królu jakieś
ustępstwa, to przecież nie mogliby go długo przetrzymywać w niewoli we własnym kraju”. Wobec tego organizatorami wyprawy byli margrabiowie, ale „przy
pomocy niektórych członków rodu Zarembów i Nałęczów, którzy mieli jakieś
urazy czy pretensje do Przemysła lub też po prostu liczyli na jakieś korzyści —
najpewniej natury materialnej”145. Uczony ten spojrzał więc inaczej na źródłowych „swoich”, a inaczej na przedstawicieli owych dwóch konkretnych rodów,
którzy przecież także do owych „swoich” się zaliczali. Pierwsi jakoby nie mogli
wyciągnąć żadnej korzyści, drudzy natomiast na taką korzyść — „najpewniej
natury materialnej” — mogli liczyć. Oczywiście tę „korzyść” miała im zapewnić
współpraca z margrabiami, ale skąd to dopisanie Zarębów i Nałęczów dopiero
właśnie w tym kontekście? Ewentualny związek z Brandenburgią przeciw własnemu monarsze przyniósłby im nie korzyść, lecz ryzyko utraty pierwszorzędnej pozycji w państwie, włącznie z konfiskatą olbrzymich majątków. Dla jakiejś
korzyści mógłby podjąć ryzyko prędzej któryś z uboższych „swoich” — choćby
Henryk z Liebenow, o którego powiązaniu z Brandenburgią wiemy nie dopiero

141
142
143
144
145

Zob. wyżej, przypis 70.
T. Jurek, Brandenburski zabór..., dz. cyt., s. 367.
Zob. wyżej, przypis 127 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 176–191.
Tamże, s. 178.
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ze źródeł piętnastowiecznych, lecz już z 12 II 1296 r. Położenie jego dóbr pozwoliłoby także jemu na zorganizowanie jakiegoś postoju z rozstawnymi końmi.
Co zaś do konieczności wypuszczenia porwanego króla po jakichś ustępstwach,
obowiązek taki spoczywałby nie tylko na „swoich”, lecz i na margrabiach. Tyle że
korzyści z tego porwania i wymuszonej ugody przypadłyby wyłącznie (lub przynajmniej przede wszystkim) obcym, a „swoi” (więc także Nałęcze i Zarębowie)
mieliby na głowie uwolnionego — obrażonego na nich króla.
*
Elenktyczna część pracy dobiegła końca. Jak widzieliśmy, dotychczasowy stan
badań charakteryzuje się trzema godnymi uwagi cechami: a) w sprawie udziału
Zarębów i Nałęczów w zamachu rogozińskim literatura nie wykazuje jednomyślności, choć większość badaczy udział taki przyjmuje, w różnym zresztą stopniu
prawdopodobieństwa; b) wspomniana większość badaczy wysuwa różne zdania
co do roli, jaką rody owe miałyby w tym zamachu odegrać; c) nie jest ona w stanie przytoczyć żadnych sensownych motywów, które by rody owe do tego udziału
miały doprowadzić.

ROZDZIAŁ II
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poszukiwaniu jakichś motywów ewentualnie przeciwwskazań wypadnie nam teraz zwrócić się w kierunku podejrzanych środowisk rodzinnych. Piszemy o rodzinnych — chociaż późne źródła, na których
opierali się badacze-oskarżyciele, konkretnych takich środowisk (ani
tym bardziej osób) nie wskazują, wymieniając jedynie Zarębów i Nałęczów jako nazwy ogólnorodowe146. Jednakże owi badacze-oskarżyciele zazwyczaj
cofają się przed podejrzewaniem o udział w zbrodni całości danych klejnotów.
Wolą oni doszukiwać się w ich obrębie poszczególnych osób lub rodzin, którym
najłatwiej — ich zdaniem — można by taki zarzut postawić. Rzucanie oskarżeń
na małe grupy bądź indywidua, za to konkretnie brzmiące, stanowi w każdym
razie praktykę dokładnie odwrotną od tej, jaką przekazują nam źródła.
Spośród Nałęczów przedmiotem inkryminacji jest więc gałąź czarnkowska,
jako posiadająca w przyszłości dobra na terenie Marchii, w jej zaś obrębie kasztelan wieleński Wincenty. Tak przedstawiają sprawę prace Edwarda Rymara,
silniej obciążające Nałęczów niż Zarębów147. Kazimierz Jasiński natomiast, dla
którego udział Nałęczów w zdradzie był tylko „dość prawdopodobny”, ostrożnie
wysunął tu linię szamotulską (ze względu na stosunkowo niewielkie oddalenie
głównych jej dóbr od Rogoźna) oraz biskupa poznańskiego Jana, zaliczonego do
tego rodu przez Długosza (ponieważ Rocznik franciszkanów krakowskich nazwał
go „traditor”)148. W rzeczywistości biskup Jan nie był Nałęczem, lecz Leszczycem,
a cognomen „traditor” zdrajcy w tym przypadku nie oznacza149. Gałęzie szamotulska i czarnkowska stanowiły zaś, jak niżej zobaczymy, wtedy jeszcze rodzinną jedność; tym więc odłamem rodu wypadnie nam się zająć. Co do Zarębów,

Zob. K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 90.
E. Rymar, Przynależność..., dz. cyt., s. 52–53; tenże, [w:] „Studia...”, t. 16; 1985, z. 1
(31), s. 168; tenże, Próba..., dz. cyt., s. 216.
148
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 98.
149
J. Bieniak, Rozmaitość kryteriów badawczych w polskiej genealogii średniowiecznej,
[w:] Genealogia — problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. Hertel, Toruń 1982, s. 142–145.
146
147
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głównym oskarżonym jest od dawna Sędziwój z Jarocina , przedstawiciel starszej linii rodu (Olbrachtowiców), wówczas już znacznie rozrodzonej. Podstawową
tego przyczynę stanowi jego rola w wydarzeniach z 1284 r., w związku z czym
zyskał on sobie renomę „człowieka gotowego na wszystko”. Jasiński, a za nim
Jan Pakulski zwracają nadto uwagę na utratę przez niego niedługo przed zamachem rogozińskim, bo między 27 VII 1294 a 12 V 1295 r. kasztelanii rudzkiej,
choć zatrzymał on inny swój urząd — podkomorstwo kaliskie151. Poza Sędziwojem oskarża się już jakichś Zarębów bezosobowo. Jedynie Jasiński wymienia
nadto seniora młodszej linii (Wawrzyńcowiców) i całego wówczas rodu, wojewodę
poznańskiego Beniamina, ponieważ był on także zamieszany w ekscesy roku
1284, jako więziony potem (razem z Sędziwojem) przez Przemysła II i przejściowo pozbawiony urzędu152. Przeciwko temu wystąpił Pakulski, głosząc że „podejrzewanie Beniamina byłoby bezpodstawne”153. W świetle jednak niewątpliwego
współdziałania obu rodowców w wypadkach sprzed jedenastu lat właśnie stanowisko Jasińskiego należy uznać za konsekwentne. Mimo dość odległego już pokrewieństwa (V stopień rachuby rzymskiej) Sędziwój jako jedyny przedstawiciel
linii Olbrachtowiców nadał imię Beniamin jednemu ze swoich synów. Świadczy
to o ich bliskich związkach osobistych; w związku z tym napisałem już wcześniej, że „Beniamin był chyba mózgiem ówczesnej polityki Zarębów, Sędziwój
— energicznym wykonawcą jego planów”154. Przystępując więc do rozświetlenia
sylwetek podejrzanych o udział w rogozińskim królobójstwie, musimy wziąć pod
uwagę jedną linię Nałęczów oraz dwa kręgi osobowe, obejmujące zresztą całość
ówczesnych Zarębów.
Taki sam wniosek podsuwa nam testacja ostatniego zachowanego dokumentu Przemysła II, mającego swą akcję 25 I 1296 r., niestety w Poznaniu155,
a zatem jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej podróży jego życia. Można jednak sądzić, że przynajmniej część tych osób towarzyszyła mu następnie na zapusty do Rogoźna. Jak pamiętamy, w ówczesnym otoczeniu króla znalazło się
dwóch dostojników z interesujących nas genealogii rycerskich: omawiany przed
chwilą wojewoda poznański Beniamin (Zaręba) oraz kasztelan zbąszyński Kiełcz
(Nałęcz), ten ostatni wraz z bratem, Dobrogostem156; pozostali świadkowie dokumentu to wojewoda kaliski Mikołaj (Łodzia)157 i kasztelan poznański Piotrek
(nieokreślony)158. Omawiany teraz dyplom jest jedynym zachowanym z czasu po
150

A. Małecki, Studia heraldyczne, t. II, Lwów 1890, s. 112; K. Górski, Śmierć..., dz. cyt.,
s. 185; K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 93–95, 100; J. Pakulski, Rola..., dz. cyt., s. 27;
tenże, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 133.
151
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 94–95; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt.,
s. 117, 133.
152
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 93–94.
153
J. Pakulski, Rola..., dz. cyt., s. 27.
154
J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody kaliskiego Beniamina z Kołdrębia, [w:] Personae —
Colligationes — Facta, red. J. Bieniak, R. Kabaciński, J. Pakulski, S. Trawkowski, Toruń
1991, s. 124.
155
KDW, t. II, nr 743.
156
Zob. wyżej, przypisy 28–31 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
157
A. Gąsiorowski, Mikołaj Przedpełkowic, [w:] PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 86–87.
158
J. Hertel, Piotr Prędocic, [w:] PSB, t. 26, Wrocław 1981, s. 402–403. Wszelkie próby
przypisania Piotrka do konkretnego rodu (K. Górskiego do Odrowążów, S. Kozierowskiego
do Samsonów) bazowały na niedostatecznej formie kryterium imionowego, tzn. na jednym
imieniu. Kryterium majątkowe nie daje się tu zastosować, ponieważ siedlisko rodziny
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koronacji Przemysła z obszaru Wielkopolski; pozostałe bowiem dokumenty z tego
czasu pochodzą z pomorskich podróży króla, odbywanych jeszcze w 1295 r. (lipiec–sierpień i październik). Nie może bowiem wchodzić w rachubę dokument
z datą: Pyzdry 3 II 1296 r., wystawiony rzekomo dla klasztoru benedyktynów
w Lubiniu159. Uważany od dawna za falsyfikat, mimo to w najświeższych pracach
brany jest pod uwagę w itinerarium królewskim — jako poprzedzające Rogoźno
miejsce w ostatniej podróży160. Można przyjąć, że podstawą takiego postępowania było przekonanie o wiarygodności jego datacji i testacji, widocznie ściągniętych z jakiegoś autentycznego, zaginionego dokumentu. Możliwość taką odrzucił
wszakże już wcześniej Zbigniew Perzanowski, ostatni wydawca omawianego falsyfikatu. Uznał on datę tego źródła za niezgodną z niektórymi podanymi tam
świadkami, mianowicie sędzią i kasztelanem gnieźnieńskim Tomisławem (z Szamotuł) oraz kasztelanem lędzkim Bodzętą, którzy już przed tą datą mieli swych
następców161. Przy Tomisławie chodzi tu o występującego 6 IV 1295 r. sędziego gnieźnieńskiego (i kaliskiego) Bogusława Domaracica162, natomiast następca
Bodzęty — Sędziwój — występuje już w latach 1294–1295163. Według wydawcy
testacja falsyfikatu z datą 3 II 1296 r. została przepisana (z dwiema zmianami)
z innego falsyfikatu lubińskiego, noszącego datę 1294 bez dnia164.
Za wykluczeniem obecności króla wraz z jego świtą w Pyzdrach 3 II 1296 r.
przemawiają również względy geograficzne i chronologiczne. Pyzdry leżą w prostej linii 50 km na południowy wschód od Poznania, Rogoźno natomiast 32 km
na północ. Między Pyzdrami a Rogoźnem odpowiednia odległość (również w prostej linii) wynosi 70 km. Od razu widać, że z Poznania do Rogoźna nie jedzie się
przez Pyzdry. Po drodze mamy tam Oborniki, niebawem występujące źródłowo
jako miasto165. Badacze przyjmujący obecność Przemysła 3 II w Pyzdrach jako
pewną lub przynajmniej możliwą zastanawiali się, jak mógł on obchodzić zapusty (4–7 II) w Rogoźnie, o czym wyraźnie mówi Kontynuacja rocznika kapituły
poznańskiej166. Ostatecznie założyli, że zdążył on tam tylko na część owego fragmentu roku kościelnego — mógł więc znaleźć się w Rogoźnie 5 czy nawet dopiero
7 II167. Nie wzięli natomiast pod uwagę, że zaplanowanie podróży z Poznania do
Rogoźna przez Pyzdry mijałoby się z geograficznym sensem, zwłaszcza gdyby
na jakimś odcinku tej zdumiewającej drogi konieczne okazało się zwiększanie

— Grodzisk — przeszło wkrótce do Borkowiców, co oznacza (jak się zdaje) wygaśnięcie
potomstwa Piotrka po mieczu.
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KDW s.n., z. 1, nr 42.
160
B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 169; J. Pakulski, Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II, „Studia Źródłoznawcze”, t. 39: 2001, s. 83. Natomiast A. Swieżawski,
Przemysł..., dz. cyt., s. 176–177, przypominając o nieautentyczności danego dokumentu,
pobyt króla w Pyzdrach 3 II uznał za możliwy, choć nie wyjaśnił, dlaczego.
161
KDW s.n., z. 1, nr 42, uwagi.
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KDW t. II, nr 732; zob. B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic, Mikołaj Przedpełkowic i palacja
kaliska w 1299 roku, „Roczniki Historyczne”, t. 55–56: 1989–1990, przypis 43 (o rzekomym kasztelanie gnieźnieńskim — recte tczewskim Adamie).
163
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 256.
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KDW s.n., z. 1, nr 41.
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KDW, t. II, nr 808 (1299 r.: Łokietek wystawia dokument w Obornikach), 952 (1312 r.:
Oborniki wśród centrów okręgów administracyjnych monarchii Głogowczyków), 1189
(1339 r.: nieżyjący już, uprzedni wójt Obornik wymieniony jako dziedzic jatki na rynku
miasta po swoim ojcu).
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MPH s.n., t. VI, s. 53.
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B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 169; A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 177.
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szybkości. Skoro zaś napastnicy brandenburscy dopadli króla polskiego we właściwym miejscu i czasie, może to oznaczać tylko, że ostatnia jego podróż do
tego momentu przebiegała zgodnie z planem, który udało im się poznać. W tej
podróży data 3 II w Pyzdrach jest zatem tylko fikcją falsyfikatu. Oznacza to przecież równocześnie, że nie znamy źródłowo ani jednej osoby, która towarzyszyła
królowi w ostatnim miejscu jego ziemskiego życia. Świadkowie poznańskiego
dokumentu z 25 I 1296 r. mogą tu być jedynie hipotetycznymi uczestnikami.
Również tylko hipotetyczny może być udział jego żony i córki.
*
Omawianie postaci, wiązanych w literaturze z wydarzeniem z Rogoźna, zacznijmy więc od Nałęczów, jako jednego kręgu rodzinnego. Punktem wyjścia będą tu
dwaj bracia: kasztelan zbąszyński Kiełcz oraz Dobrogost, świadkowie dokumentu Przemysła II z 25 I 1296 r.168 Dobrogost wymieniony jest w dyplomie Henryka
głogowskiego z 1308 r. i Kronice Długosza jako dziedzic Szamotuł i syn Tomisława169; filiacja ta odnosi się przeto również do Kiełcza170. Mieli oni także kolejnych
braci. Jako syn niegdyś komesa Tomisława, wojewody poznańskiego, występuje
w dokumencie biskupa poznańskiego Andrzeja z 1304 r. kanonik Mikołaj171; Kronika Długosza zaś pod rokiem 1310 (recte 1314) wzmiankuje o śmierci podczas
walk w Poznaniu archidiakona poznańskiego Mikołaja zwanego Szamotuła172.
Tenże archidiakon Mikołaj w układzie bez daty rocznej z klasztorem łekińskim
powołał na jednego z dwóch rękojemców swego brata Jana, pieczęcie polecił
zaś przywiesić dwóm plebanom z Szamotuł: Wojsławowi i Hermanowi173. Jan —
zatem już czwarty z braci Tomisławiców — pisał się z Pomorzan; jako taki wystąpił na dokumencie Władysława Łokietka, datowanym apud Poznaniam 6 XI
1314 r.174 Był wreszcie piąty, którego tu należy zaliczyć — znany nam już Wincenty, kasztelan wieleński, który w 1298 r. otrzymał od Łokietka gród Wieleń,
miasto Wronki, pięć wsi i cło na Warcie175. Zachowane źródła wymieniają go
dwukrotnie jako syna Tomisława (w 1262 i 1280 r.)176. Liczbę podanych pięciu
synów Tomisława z Szamotuł przyjąłem już we wcześniejszym opracowaniu177.
Literatura późniejsza zaaprobowała tę liczbę178 z dwoma wyjątkami: Krystyna

Zob. wyżej, przypisy 155, 156 i odpowiadający im fragment tekstu.
KDW, t. II, nr 915; Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae [dalej:
Długosz, Ann.], ks. IX, Warszawa 1978, s. 62. Kronika dodaje tu jeszcze urząd Tomisława:
wojewoda poznański.
170
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 169, zwłaszcza przypis 365; potem następna
literatura.
171
KDW, t. II, nr 883.
172
Długosz, Ann, ks. IX, s. 64.
173
KDW, t. III, nr 2039. W dokumencie tym występuje także dwóch genealogicznie nieco
odleglejszych Nałęczów: Dzierżykraj i Abraham Dobrogościce, pierwszy w roli pozostałego
rękojemcy, drugi jako jeszcze jeden sigillator.
174
KDW, t. VI, nr 85.
175
Zob. wyżej, przypis 87.
176
KDW, t. I, nr 603, 475 (data z wydawnictwa emendowana, zob. Urzędnicy wielkopolscy,
dz. cyt., cz. 1, nr 379).
177
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 169–172, 196–197.
178
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły i ich dziedzice, [w:] Szamotuły, Karty z dziejów
miasta, Szamotuły 2006, s. 21–23; tenże, Szamotuły, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu [dalej: SGHwPozn.], cz. IV, z. 4, Poznań
2008, s. 783–784, 803.
168
169
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Górska-Gołaska wyłączyła z tej filiacji Kiełcza179, a Jan Pakulski — Wincentego180. Wyłączenie to oznacza równocześnie usuwanie tych dwóch Nałęczów z linii
szamotulskiej. Ewentualny brak w niej Kiełcza i brata jego Dobrogosta, którego
Górska-Gołaska oddziela od Dobrogosta z Szamotuł, ma poważną konsekwencję
— ponieważ to oni dowodnie towarzyszyli królowi tuż przed wyjazdem tegoż do
Rogoźna, jakiekolwiek związki Nałęczów z tamtejszym wydarzeniem z 8 II 1296 r.
traciłyby łączność z tą linią na rzecz jakiegoś anonimowego kręgu. Wątpliwości
tej autorki wymagają przeto dokładnego zbadania.
Argumentacja Górskiej-Gołaskiej zamyka się w jednym zdaniu: „Potomków
Kiełcza nie widzimy wśród posiadaczy dóbr szamotulskich”181. Dobra te akurat dokładnie znamy. Komes Tomisław — wówczas jeszcze kasztelan poznański
— otrzymał 13 X 1284 r. od Przemysła II przywilej immunitetowy (częściowo
będący już zatwierdzeniem wcześniejszego, zaginionego dokumentu) dla Szamotuł, trzech przyległości tychże: Piotrowa (dziś Piotrówko), Gaju (dziś Gaj Mały)
i Biezdrowa (to ostatnie niepewne ze względu na odległość i różnicę w zapisie:
„Betrow”), oraz ośmiu innych wsi: Chojna, Pakawia, Otorowa, Otusza, Pomorzan,
Kiszewa, Nejewa i Krężoł182. Spośród wszystkich tych wsi tylko same Szamotuły
oraz Pomorzany występują w następnym pokoleniu rodziny — jak pamiętamy,
pierwsze jako własność Dobrogosta i Mikołaja, drugie zaś Jana. Natomiast ani
Kiełcza, ani także Wincentego nie piszą zachowane źródła z żadnej odziedziczonej miejscowości. Nie oznacza to przecież, aby nie brali udziału w dziedziczeniu. W następnej generacji spośród tych dwunastu wsi znów tylko Szamotuły
i Pomorzany widzimy w konkretnym ręku, mianowicie wojewody poznańskiego
Wincentego z Szamotuł183. A co z resztą posiadłości wojewody Tomisława? Milczenie źródeł ciągnie się tu aż do osiemdziesiątych lat XIV w., kiedy zaczynają
się poznańskie księgi ziemskie. Wówczas, bądź w następnych dziesięcioleciach,
okazuje się z nich, że majętności te należały wciąż do Nałęczów, choć o różnych
przydawkach posesjonatywnych, co świadczy o pewnym rozdrobnieniu całości
pierwotnego dziedzictwa, oczywiście wciąż między potomstwo Tomisława z Szamotuł. Tak więc same Szamotuły oraz Piotrowo i Gaj znajdowały się wtedy w posiadaniu Świdwów herbu Nałęcz184, dziedziców — choć po kądzieli — właścicieli
Szamotuł z pierwszej połowy XIV w.185 Chojno, Kiszewo i Krężoły należały do

K. Górska-Gołaska, Dobra Nałęczów w Wielkopolsce w średniowieczu, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. 30: 1984, s. 188.
180
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 38, 57, 61, tabl. III, IV.
181
Zob. wyżej, przypis 179.
182
KDW, t. I, nr 546; tłumaczenie polskie daje T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły...,
dz. cyt., s. 60–61.
183
Długosz, Ann., ks. IX, s. 156–168, 177.
184
Tamże, s. 784–789, 800–801, 803–804; Piotrkowo, [w:] SHGwPozn., cz. III, z. 3, Poznań
1997, s. 676; Goj, [w:] SHGwPozn., cz. I, z. 3, Wrocław 1986, s. 456–457.
185
Dom Świdwów pochodził od Dobrogosta z Dzwonowa, wojewody poznańskiego z pierwszej ćwierci XIV w. Pierwszym właścicielem Szamotuł z tego domu był Sędziwój Świdwa,
również wojewoda poznański na przełomie XIV i XV w. Sędziwój jednak z Szamotuł nigdy
się nie pisał, dopiero jego synowie. Było to więc dziedzictwo jego żony, Saszki — ostatniej
przeto właścicielki Szamotuł ze „starej” rodziny. W niedawnej literaturze przyjęło się, że
była ona córką jednego z dwóch braci wojewody poznańskiego Wincentego z Szamotuł,
mianowicie Dobrogosta bądź Tomisława. Ponieważ Dobrogost z Szamotuł miał synów (Mikołaja z Jastrowia oraz Janka), przyjąłem w swoim czasie pochodzenie tejże żony Sędziwoja Świdwy od Tomisława (J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., przypis 23).
T. Jurek (Szamotuły, [w:] SHGwPozn., dz. cyt., cz. IV, z. 4, s. 804) sądzi natomiast, że
179
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Nałęczów Grochołów — przodków Ostrorogów . Inne rodziny herbu Nałęcz były
właścicielami Pakawia (Obrzyccy), Otorowa (Otorowscy), Otusza (Otuscy) i Nojewa (Nojewscy)187.
Jak więc należy rozumieć inne zdanie Krystyny Górskiej-Gołaskiej z tego samego artykułu: „większość wsi wymienionych w 1284 r. do końca XIV w. wyszła
z rąk dziedziców Szamotuł”188? Po prostu w ramach sukcesji jedni z braci otrzymali
m.in. Szamotuły, inni — inne posiadłości. Gdzie można tu znaleźć Kiełcza, o którego cały czas nam teraz chodzi? Żadne ze źródeł nie podaje wprost jego synów,
ani zresztą dalszych zstępnych. Możemy się ich domyślać dzięki kryterium imionowemu. Źródłowy brat Dobrogosta z 1296 r., awansujący zresztą parokrotnie
w hierarchii dostojniczej, był pierwszym nosicielem tego imienia wśród Nałęczów.
Było to zatem miano dotąd temu rodowi obce, przyjęte w jego osobie widocznie
od przodków macierzystych z clenodium Awdańców, gdzie występowało już od
XII w.189 W końcu XIV i w XV stuleciu spotykamy je już w kilku odgałęzieniach
dowodnych Nałęczów, w tym w dwóch wsiach należących do dziedzictwa wojewody Tomisława z Szamotuł, mianowicie w Otorowie (Kiełcz 1423–1448, potem
jego dwaj synowie o przydomku Kiełcz) i Pakawiu (Kiełcz vel Kilian 1502–1510)190.
Jako dziedzina Tomisława w grę może wchodzić jeszcze także Piersko (dawniej
Pietrsko), a to zamiast podobnie brzmiącego Piotrówka. Dziedzice tej (również
bliskiej Szamotułom) wsi pieczętowali się analogicznie Nałęczem, a Kiełcz Pietrski
występuje względnie wcześnie, bo w latach 1397–1413191. Można domyślać się
istnienia jakichś Kiełczów w tych okolicach także około połowy XIV w., jako łączników genealogicznych między interesującym nas dostojnikiem Przemysła II i Łokietka a wymienionymi przed chwilą jego imiennikami z ksiąg sądowych. Przejście
to widać wyraźniej w ziemi sieradzkiej, gdzie też znajdujemy jedną rodzinę herbu
Nałęcz z imieniem Kiełcz. Dobra w Sieradzkiem zostały naszemu Kiełczowi nadane widocznie przez Łokietka, którego był wybitnym zwolennikiem192. W kolejnych
186

w grę wchodzi każdy z tych dwóch braci, ponieważ „syna mógł mieć jednak chyba także
Tomisław” (chodzi o Sędziwoja z Wir). Niezauważone dotąd okoliczności każą wszakże
przesunąć szamotulską żonę Świdwy o jedno pokolenie później. Świeżo o tym: J. Bieniak,
Ostatni Szamotulscy przed Świdwami, [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane
Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. M. Dorna, M. Matla, M. Sosnowski,
E. Syska, Poznań 2016, s. 213–219.
186
Chojno, [w:] SHGwPozn., cz. I, z. 2, Wrocław 1983, s. 206; Kiszewo, [w:] SHGwPozn.,
cz. II, z. 2, Wrocław 1991, s. 193–195; Krężoły, [w:] SHGwPozn., cz. II, z. 3, Wrocław 1991,
s. 450–452; Ostroróg, [w:] SHGwPozn., cz. III, z. 3, s. 493–498.
187
Pakawie, [w:] SHGwPozn., cz. III, z. 3, s. 551–552; Otorowo, tamże, s. 520–528; Otusz,
tamże, s. 528–529, 535; Nojewo, [w:] SHG w Pozn., cz. III, z. 2, Poznań 1995, s. 294–297;
Obrzycko, tamże, s. 407–410.
188
K. Górska-Gołaska, Dobra..., dz. cyt., s. 207.
189
J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku, cz. III D, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. IX, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 27–28; tamże
źródła.
190
Zob. wyżej, przyp. 187.
191
Piersko, [w:] SHGwPozn., cz. III, z. 3, s. 650–651. Por. J. Bieniak, Wielkopolska...,
dz. cyt., przypis III/365; K. Górska-Gołaska, Dobra..., dz. cyt., s. 185.
192
We wcześniejszej pracy (J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 170–171) za takie nadanie uważałem klucz przywieczerski na Kujawach. Z drukowanego później dokumentu
(Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza [dalej: NKDM], cz. II, wyd. I. Sułkowska-Kuraś
i S. Kuraś, Wrocław 1989, nr 207) okazało się wszakże, że Nałęcze z Przywieczerzyna
pochodzili z mazowieckiej linii rodu, wypadło to więc skorygować (J. Bieniak, Elita ziemi
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pokoleniach tej rodziny widzimy imiona Nałęczów z gałęzi szamotulskiej193: Tomisław z Glinna i Proboszczewic (1335–1355)194, Kiełcz z Glinna (1362–1400)195,
Dobrogost z Głuchowa (1386–1423)196, Tomek z Wilkowic (1386–1399)197. Z potomstwa Kiełcza Tomisławica była to gałąź najmożniejsza — Kiełcz z Glinna piastował łowczostwo sieradzkie, Dobrogost z Głuchowa skarbnikostwo sieradzkie,
a ich ojciec Bartłomiej był nawet kasztelanem łęczyckim198. Alicja Szymczakowa
widzi w tej rodzinie przodków Malskich199. Nałęcze o imieniu Kiełcz występowali również we wschodniej Wielkopolsce. Chodzi tu o Kiełcza z Brudzewa, który
w 1370 r. wraz z dziedzicami Lutowa, Swarzędza i Gortatowa wystawił wspólny
dokument lokacyjny dla wsi Nowe Lutowo. Dziedzice tych czterech wsi byli więc
bliskimi krewnymi, wśród nich zaś znajdowało się dwóch Tomisławów: z Lutowa i ze Swarzędza200. Jakimś ich późniejszym krewnym był Kiełcz z Pakszyna,
w 1406 r. upominający się prawem bliższości o Swarzędz i Gruszczyn201. Gałąź
Nałęczów wywodząca się od Kiełcza Tomisławica, chociaż nie odziedziczyła Szamotuł, dysponowała jednak pokaźnymi dobrami, jakkolwiek w drugiej połowie
XIV w. znacznie już rozdzielonymi. Dowodzi to istnienia co najmniej kilku synów
Kiełcza, choć brakuje nam źródeł do ich imiennego wyliczenia.
Z kolei koncepcja Jana Pakulskiego przyjmuje rozdzielność Nałęczów z Szamotuł i z Czarnkowa już od pierwszej połowy XIII w. W jego monografii występują
oni na dwu osobnych tablicach i w osobnych grupach biogramów202. Przyczynę stanowi tu — jego zdaniem — niemożliwość filiacji kasztelana wieleńskiego (wcześniej santockiego) Wincentego od wojewody poznańskiego Tomisława
z Szamotuł jako rzekomo całkowicie współczesnych sobie osób203. Wincenty zaś
— jako ojciec innego Wincentego, wojewody poznańskiego i starosty wielkopoldobrzyńskiej w późnym średniowieczu i jej majątki, [w:] Stolica i region. Włocławek i jego
dzieje na tle przemian Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, red. O. Krut-Horonziak i L. Kajzer, Włocławek 1995, s. 42).
193
Nie uwzględniam tu już Wincentego z Korytkowa, którego brałem pod uwagę wcześniej (J. Bieniak, Kiełcz, kasztelan gnieźnieński, następnie tytularny wojewoda poznański, [w:] WSB, s. 330). Sądząc po zamienionych dobrach, chodzi o przodka domu herbu
Kamiona.
194
KDW, t. II, nr 1150; KDW, t. III, nr 1333.
195
KDW, t. III, nr 1472; Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD], księga ziemska
sieradzka 1–2 [dalej: Sier. Z], k. 150.
196
Sier. Z 1–2, k. 8; Sier. Z 7, k. 258v; S. Zajączkowski i S. M. Zajączkowski, Materiały do
słownika geograficzno–historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku,
cz. I, Łódź 1966, s. 88.
197
Teki A. Pawińskiego, t. III. Księgi sądowe łęczyckie od 1386 do 1419 [dalej: KSŁ], cz. I,
Warszawa 1897, nr 32, 6082; S. Zajączkowski i S.M. Zajączkowski, Materiały..., dz. cyt.,
cz. II, Łódź 1970, s. 176.
198
Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak
i A. Szymczakowa, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. II, z. 1), nr A 80, B 121, B 260.
199
A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998,
s. 330.
200
KDW, t. VI, nr 232. Układ z sołtysami zawierali wszyscy wystawcy bez różnicy; okolica,
w której powstawała wieś, była zatem wówczas jeszcze niepodzielna.
201
Księga ziemska poznańska 1400–1407, wyd. K. Kaczmarczyk i K. Rzyski, Poznań 1960,
nr 2685. Jan z Gruszczyna był bratem Tomisława ze Swarzędza (KDW, t. III, nr 1555;
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 46).
202
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., rozdział I, podrozdziały 4, 5; tabl. III, IV.
203
Zob. wyżej, przypis 180.
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skiego z późnych lat królowania Łokietka, źródłowo najdawniejszego dziedzica
Czarnkowa, został przez tegoż autora oczywiście zaliczony do domu Nałęczów
Czarnkowskich. Pozostaje więc sprawdzić życiorysy Tomisława i Wincentego od
początku występowania każdego z nich.
Pod tym względem nie ma zgodności w literaturze przedmiotu, choć wszyscy poza Pakulskim uznają ich obu za ojca i syna. Źródłowo pewne jest to, że
Tomisław z Szamotuł był od 1279 r. kasztelanem poznańskim (gdyż na tym
właśnie pozostając urzędzie, otrzymał od Przemysła II omówiony już przywilej
z 1284 r. dla dóbr szamotulskich)204, Wincenty zaś w 1280 kasztelanem santockim (w którym to roku został, także na danym urzędzie, wymieniony jako filius
Thomislai)205. A co było wcześniej? Zależy to od liczby Tomisławów i Wincentych,
działających w odpowiednim czasie. Jan Pakulski przyjął, że Tomisław z Szamotuł zaczął dopiero swą karierę od kasztelanii poznańskiej, był zaś synem
Wincentego z Szamotuł, występującego z taką właśnie przydawką własnościową
— zresztą jako pierwszy — w 1231 r.206 Wcześniej natomiast od niego występował inny Tomisław, syn Tomasza kasztelana poznańskiego i cześnik Przemysła I,
uwięziony wraz z ojcem przez tego księcia w 1248 r.207 Po uwolnieniu piastował
on według tego badacza dalej poznańskie cześnikostwo — do roku 1271, w którym Pakulski dopatrzył się czasu jego zgonu. Po Tomisławie cześnikiem został
Wincenty — znany na tym urzędzie tylko jednorazowo (1272)208 i uznany przez
Pakulskiego za syna poprzednika — więc również filius Thomislai, tylko innego,
nie z linii szamotulskiej. W tej wersji stał się on dołączonym do Czarnkowskich,
wszelako wciąż tym samym późniejszym kasztelanem santockim i wieleńskim,
który na początek swej kariery otrzymał jeszcze urząd cześnika209.
Szeroko recenzująca monografię Pakulskiego Krystyna Górska-Gołaska zauważyła słusznie, że autor ten nie wyjaśnił, „na jakiej zasadzie prawa do Szamotuł miał wojewoda Wincenty”, jeśliby miał należeć do zgoła innej linii210. To samo
zastrzeżenie odnosi się zresztą do Pomorzan211. W uzasadnionej opinii tej autorki
kasztelan wieleński Wincenty był więc synem Tomisława z Szamotuł, a nie Tomisława Tomaszewica. Zastrzeżenie Pakulskiego, dotyczące współczesności występowania pierwszego z tych Tomisławów oraz kasztelana Wincentego, usuwa ona
uwagą, że kasztelania poznańska jest zbyt wysokim urzędem, aby dopiero od
niej rozpoczynać swą karierę. Jest zatem skłonna rozdzielić piastowanie cześnikostwa poznańskiego czasowo między kolejno obu Tomisławów: najpierw Tomaszewica, a następnie Szamotulskiego212. W ten sposób wiadomości z politycznej
biografii ojca wyprzedziłyby analogiczne o synu.
Nie ma wszakże możliwości bezpośredniego przejścia Tomisława z Szamotuł
z urzędu cześnika poznańskiego na kasztelanię poznańską. Rok po artykule Górskiej-Gołaskiej ukazały się Spisy średniowiecznych urzędników wielkopolskich
(w tej części dzieło Marii Bielińskiej), które przypisały owo cześnikostwo zgodnie
z wersją poprzedniczki kolejno Tomisławowi z Szamotuł (1256–1271) i Wincentemu

204
205
206
207
208
209
210
211
212

KDW, t. I, nr 489, 546.
KDW, t. I, nr 475 (co do daty zob. wyżej, przypis 176).
KDW, t. I, nr 131; z poprawkami KDW, t. IV, s. 33–34.
Rocznik kapituły poznańskiej, MPH s.n., t. VI, s. 24–25.
KDW, t. I, nr 449; zob. nr 444.
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 35–37, 57, 61, 111–112, 114, tabl. III i IV.
K. Górska-Gołaska, Dobra..., dz. cyt., s. 187.
Tamże, s. 198.
Tamże, s. 187–188.
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z Szamotuł (1272) — zatem późniejszym kasztelanom poznańskiemu i santockiemu, tak zresztą tam nazwanym213. Na kasztelanii poznańskiej występuje jednak
w 1278 r., a więc jeszcze przed Tomisławem, Piotrek Prędocie214. Tomisław musiał
więc tymczasem pełnić jakąś inną godność, nie była to wszak żadna z poznańskich215. W rachubę mogą wchodzić jedynie niektóre z kasztelanii terytorialnych.
Ostatnie słowo co do genealogii Nałęczów Szamotulskich należy dziś do
Tomasza Jurka, który poświęcił temu tematowi trzy artykuły, publikowane
w trzech kolejnych latach (2006–2008), a następnie biogram omawianego teraz
Tomisława (2010)216. Zasługą tego badacza jest pełne wykorzystanie przywileju
Przemysła dla Tomisława z 1284 r. Znajduje się tam wiadomość, że jest to częściowo zatwierdzenie wcześniej udzielonych wolności, przy czym źródło imiennie wymienia targ w Szamotułach, nadany temuż komesowi jeszcze przez ojca
wystawcy, zatem zmarłego w 1257 r. księcia Przemysła I217. Ponieważ Tomisław
uzyskał to przyzwolenie „wierną i stałą służbą”, oznacza to, że był on właścicielem Szamotuł już jakiś czas przed tą ostatnią datą. Przesuwa to już definitywnie
źródłowe początki dojrzałego życiorysu późniejszego kasztelana i wojewody poznańskiego na taki czas, który kładzie kres wysuniętej kiedyś przez Pakulskiego
negacji jego ojcostwa wobec kasztelana wieleńskiego Wincentego, ugruntowując miejsce tegoż Wincentego w szamotulskiej linii rodu Nałęczów.
Jurek jest jednak także autorem innowacji genealogicznej, z którą trudno się
bez poważnych zastrzeżeń pogodzić. Dotyczy ona tym razem osoby ojca Tomisława z Szamotuł. Według dotychczasowej literatury był nim Wincenty z Szamotuł,
wymieniony w tej miejscowości — jak już wiemy — w 1231 r.218 Wiemy również
(o czym świeżo była mowa), że Tomisław odziedziczył Szamotuły pewien czas
przed rokiem 1257. Chronologia ta odpowiada takiej właśnie filiacji, jak również
bezpośredniej sukcesji dóbr. Niektóre opracowania utożsamiają (ze znakiem zapytania) Wincentego z Szamotuł z kasztelanem zbąszyńskim (1232–1233) o tym
imieniu219; ze względu na wyjątkową bliskość czasu wydaje się to niewątpliwe.
Jak zobaczymy niżej, Wincenty wystąpi jeszcze wśród dostojników w 1241 r.220
Natomiast Tomasz Jurek zidentyfikował Tomisława z Szamotuł z Tomisławem,
synem kasztelana poznańskiego Tomasza, cześnikiem poznańskim w 1248 r.221,

Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 296, 297, 310, 379.
Tamże, nr 309; por. nr 310.
215
Zob. tamże, nr 316–318, 323–325, 329, 335, 336, 343.
216
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 11–28, 60–61 i tabl.; tenże, Notes
on the Nałęcz family of Szamotuły. A contribution to the lords’ historiography in mediaeval
Poland, [w:] Quaestiones Medii Aevi Novae, t. 12: 2007, s. 155–165; tenże, Szamotuły,
[w:] SHGwPozn., dz. cyt., s. 762, 766, 780–784, 800, 802–804, 807–808 (podaję tu tylko
strony zawierające wiadomości o interesujących nas teraz dziedzicach Szamotuł); tenże,
Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański, [w:] PSB, t. 46, Warszawa–Kraków 2010, s. 578–581.
217
KDW, t. I, nr 546: Specialiter vero in Schamothule forum, quod est a patre nostro karissimo et duce Polonie felicis memorie per iam fatum comitem Thomislaum fideli et constanti
servicio deservitum, confirmamus. O tym T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt.,
s. 16; tenże, Szamotuły, [w:] SHGwPozn., dz. cyt., s. 784.
218
Zob. wyżej, przypis 206.
219
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 418; T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły,
dz. cyt., s. 13; tenże, Szamotuły, [w:] SHGwPozn., dz. cyt., s. 783–784.
220
Zob. niżej, przypis 301 i odpowiadający mu fragment tekstu.
221
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 13–15 i tabl. „Nałęcze Szamotulscy”;
tenże, Notes..., dz. cyt., s. 162–163; tenże, Szamotuły, [w:] SHGwPozn., dz. cyt., s. 783–
213
214

Sylwetki podsądnych

43

kiedy to został wraz z ojcem uwięziony przez księcia Przemysła I . Punkt wyjścia tego badacza jest przy tym identyczny z założeniem Krystyny Górskiej-Gołaskiej, choć wnioski obojga są diametralnie odmienne. Chodzi mianowicie o to,
że według nich nie można dopiero zaczynać kariery od tak wysokiej godności,
jaką była kasztelania poznańska, co doprowadziło ich do konieczności utożsamienia kasztelana Tomisława z wcześniejszym cześnikiem o tym samym imieniu. Od razu można powiedzieć, że nie jest to konieczność, choć odpowiada
ogromnej większości wypadków; nie szukając długo wyjątków, można wskazać
na Marcina Sędziwojowica (z Jarocina) herbu Zaręba, Dobrogosta z Dzwonowa
herbu Nałęcz czy Przybysława Borkowica z Koźmina herbu Napiwo, którzy nie
piastując przedtem niższych urzędów, zostali w ówczesnej Wielkopolsce od razu
wojewodami223. Nie dotyczy to zresztą tylko Wielkopolski. Na Kujawach spośród
sześciu znanych w ogóle wojewodów gniewkowskich aż czterech nie występuje
wcześniej z żadnym niższym tytułem; przy czym jedynie w stosunku do dwóch
początkowych (Jana i Mościca ze Ściborza) można to tłumaczyć ewentualnym
zaginięciem źródeł. Dwaj późniejsi (Włodek z Domaborza i Maciej z Łabiszyna)
występują źródłowo bez tytułu krótko przed ich pierwszym zapisem na wojewodzińskiej godności224.
Wróćmy jednak do imienia Tomisław na urzędzie cześnika poznańskiego. Tomasz Jurek datował jego występowanie na lata 1248–1271 i przypisywał jednej osobie — jakoby Tomisławowi z Szamotuł, synowi kasztelana poznańskiego
Tomasza i późniejszemu dostojnikowi na wyższych urzędach225. Dla Krystyny
Górskiej-Gołaskiej natomiast chodzi tu o dwie osoby: Tomaszowego syna, który z Szamotuł się nie pisał i występował jako cześnik przed swym uwięzieniem
w roku 1248, oraz rzeczywistego Szamotulskiego, cześnika w latach 1256–1271,
a potem kasztelana i wojewodę226. Otóż nie było cześnika, który by urzędował
bez przerwy w latach 1248–1271. Nie dlatego (jak sądzi Górska-Gołaska), że
23 lata „to okres zbyt długi, aby jedna osoba mogła w tym czasie sprawować
ten sam urząd”, ponieważ zdarzały się podobne przypadki jeszcze dłuższe227.
Dlatego natomiast, że uwięzienie Tomaszewica już w 1248 r. oznaczało równocześnie zmianę na urzędzie — vacat, który przejął ktoś inny. I rzeczywiście Maria Bielińska umieściła w Spisach tymczasem aż dwóch cześników: Boguchwała
(„około 1250”) i Andrzeja (1250–1252), których niesłusznie rozdzieliła między
rubryki „urzędników Przemysła I” i „urzędników poznańskich”, skoro Przemysł
I był właśnie księciem poznańskim228. Boguchwał, później kasztelan poznański
(1253–1256), jako cześnik urzędował najprawdopodobniej w roku 1249 — jak
222

784, 803 przypis 5. Tenże (Szamotulski Tomisław, dz. cyt., s. 579) podaje, że w 1248 r.
mógł on jeszcze cześnikostwa nie sprawować, a piszące o uwięzieniu źródło mogło wymienić go z późniejszego urzędu.
222
Zob. wyżej, przypis 207.
223
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 161, 235, 236, 357; cz. 2, nr 222, 479, 480.
224
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak i S. Szybkowski, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 2014 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, z. 1),
nr A 218–220, 223.
225
Zob. wyżej, przypis 221.
226
Zob. wyżej, przypis 212.
227
Np. Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 2, nr 85, 90.
228
Tamże, cz. 1, nr 295, 37; por. nr 36, 294, 296, 308. O uwięzieniu cześnika Sędziwoja — a nie cześnika Tomisława, jak ma tekst Rocznika kapituły poznańskiej (zob. wyżej,
przypis 207) — donosi dopiero czternastowieczna Kronika wielkopolska (MPH s.n., t. VIII,
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wskazuje data odpowiedniego przekazu, transumptu z testacją odpowiadającą
temu czasowi, „anno gratie millesimo ducentesimo nono”229. Występujący w tym
samym źródle — i później w latach 1250–1252230 — kasztelan poznański Przedpełk był więc analogicznie następcą Tomasza, uwięzionego wraz z synem, cześnikiem Tomisławem. Kasztelan Tomasz przy tym nie wrócił już na swój urząd,
nawet mimo przesunięcia Przedpełka na godność wojewody (1252/1253)231.
Jakiś Tomasz występuje jednorazowo w roku 1256 na o wiele niższym urzędzie kasztelana czarnkowskiego232. Jan Pakulski zidentyfikował go z uprzednim
kasztelanem poznańskim233; Tomasz Jurek uważa to tylko za możliwe234. Utrata
stanowiska dotyczyła zresztą jeszcze jednego członka tej rodziny, nawet nieuwięzionego. Chodzi o kasztelana śremskiego (1245–1247) Jana235, brata kasztelana
poznańskiego Tomasza. Dokument książąt wielkopolskich z listopada 1252 r.,
wspominający o nim retrospektywnie (jako o kimś, kto kiedyś usunął zakonnice
trzebnickie z dziedziny Łęg pod Śremem), określa go następująco: „comes Iohannes frater Thome, qui tunc temporis, castellaturam in Srem tenebat”236. Zwrot
ten nie zawiera żadnej aluzji do ewentualnej śmierci (choćby przez zwykłe quondam czy olim)237; sprawia więc wrażenie, jakby rzecz dotyczyła wciąż żyjącego
byłego kasztelana. Czy w takiej sytuacji powrót akurat Tomisława Tomaszewica
na piastowany krótko238 wcześniej urząd cześnika da się uważać za najbardziej
prawdopodobną możliwość?
Z problemem tym próbują sobie jakoś radzić dotychczasowi zwolennicy tożsamości późniejszego cześnika Tomisława z synem kasztelana Tomasza. Według
Pakulskiego (który zresztą odrzucał ewentualność udziału komesa śremskiego
w antyksiążęcych planach) „spiskowcom po krótkiej przerwie przywrócono urzędy, jedynie Tomaszowi za kasztelanię poznańską nadano podrzędny urząd kasztelana czarnkowskiego”239. Podobnie Jurek: „o ile bowiem uwięzienie złamało
karierę kasztelana Tomasza, o tyle cześnik Tomisław pozostał w dworskiej służbie, wyraźnie zdobywając sobie wielkie zaufanie kolejnych książąt”240. Ale skąd
ta różnica? Zestawienie zapisów Rocznika kapituły poznańskiej o uwięzieniu
(1248) i o uwolnieniu (1249) Tomasza z synami nasuwa dalsze jeszcze możliwości interpretacyjne. Porównajmy teksty: a) „Przemysł książę wielkopolski komesa
Tomasza kasztelana poznańskiego i Tomisława jego syna, a swojego cześnika
pojmał i w więzach w Gnieźnie trzymał, poddanych straży”241; b) „komes Tomasz
wyd. B. Kürbis, Warszawa 1990, s. 93), przy czym jej tekst jest wyraźnie zepsuty (kasztelan Tomasz i Tomisław oraz jego — więc dopiero Tomisława! — syn Sędziwój cześnik).
229
KDW, t. I, nr 35.
230
Tamże oraz Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 307.
231
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 349.
232
KDW s.n., z. 1, nr 16.
233
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 56, 112 i tabl. IV.
234
T. Jurek, Szamotuły, [w:] SHGwPozn., dz. cyt., s. 803 przypis 5.
235
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 392; por. nr 393.
236
KDW, t. I, nr 308.
237
Zob. tamże: „pater noster felicis recordacionis inclitus dux Vlodizlaus”. Ojciec wystawców występuje tu wszakże w roli pozytywnej (jako darczyńca).
238
Zob. Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 35, 36.
239
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 112.
240
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 14.
241
MPH s.n., t. VI, s. 24–25: „Premisl dux Polonie comitem Thomam castellanum Poznaniensem et Thomislaum filium suum seu eius pincernam captivavit et in vinculis
in Gnezden detinuit arte custodie mancipatos”.
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oraz synowie jego Jan i Sędziwój zostali uwolnieni z więzienia za poręką gwarantów pod tym warunkiem, że księciu Przemysłowi winni będą służyć z dobrej
woli, bez oszustwa i podstępu”242. Od razu widać, że spośród synów Tomasza
całkiem inny został uwięziony i całkiem inni uwolnieni. Pakulski próbował to
tłumaczyć tak, że młodszych synów tegoż uwięziono widocznie później, a Tomisława uwolniono również osobno — albo wcześniej, albo później niż pozostałych,
„co zdaniem rocznikarza nie zasługiwało na odnotowanie”243.
Tylko niby dlaczego? Po co tyle czynności przy jednej właściwie sprawie? Będzie prościej, gdy przyjmiemy, że zarówno wtrącenie do więzienia, jak i wypuszczenie z niego dotyczyło równocześnie wszystkich w ową sprawę zamieszanych.
W przekazie o uwięzieniu rocznikarz kierował się widocznie hierarchią osób —
wymienił wyłącznie dostojników, za to z podaniem ich urzędów, pozostałych
traktując jak cum sequacibus. Natomiast w przekazie o uwolnieniu brak Tomisława najłatwiej wyjaśnić tym, że już wówczas nie żył, przy ojcu wymieniono
zatem z imienia resztę synów. W każdym razie próba utożsamiania kasztelana
poznańskiego Tomisława z Szamotuł, wcześniej zapewne cześnika poznańskiego
1256–1271, z takimże cześnikiem z 1248 r., Tomisławem Tomaszewicem, nasuwa szereg pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź. Przemawia zaś za nią bardzo niewiele: tylko tożsamość imienia (w końcu nierzadkiego wśród Nałęczów),
bo już nawet nie tożsamość urzędu, skoro obaj Tomisławowie sprawowali go
w różnym czasie — z przerwą, kiedy zajmowali go inni.
Należy przeto powrócić do osądu Krystyny Górskiej-Gołaskiej, że dostojnik
księstwa wielkopolskiego Tomisław z Szamotuł był synem Wincentego z Szamotuł. Dowodzą tego kryteria: dziedziczenia dóbr, chronologiczne, a ponadto jeszcze imionowe. Imienia Tomasz w ogóle nie spotyka się w dalszych pokoleniach
Nałęczów Szamotulskich — rodzina uwięzionego w 1248 r. kasztelana poznańskiego mieści się więc w jakiejś innej gałęzi tego rodu. Natomiast najstarszym synem Tomisława z Szamotuł był Wincenty, kasztelan wieleński — jak o tym wyżej
była mowa. Z kolei w generacji wnuków Tomisława imię to znów się powtórzyło.
Nawet nie raz — dwa razy.
Najważniejszą osobą w tejże generacji był Wincenty z Szamotuł, wojewoda
poznański i starosta wielkopolski, zmarły w 1332 r. Prawie cała dotychczasowa
literatura (z wyjątkiem ostatnich, biograficznych opracowań Jurka) uważa go za
syna kasztelana wieleńskiego Wincentego, w końcu także dziedzica Wielenia244.
Opinii tej trzeba się wszakże będzie przeciwstawić. Automatycznie jest on bowiem utożsamiany z Wincentym z Wielenia, który z tą przydawką własnościową wystąpił dwukrotnie: w 1319 i 1325 r.245 Rzeczywiście Wincenty wojewoda
poznański w układzie z Brandenburgią w 1331 lub 1329 r. wymienił Wieleń

MPH s.n., t. VI, s. 27: „Comes Thoma et filii ipsius Johannes et Sandzivoy de captivitate sunt liberati per manus fideiussorum hac condicione, quod duci Premisloni bona fide
sine fraude et dolo debeant servire”.
243
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 55.
244
H. Chłopocka, Wincenty z Szamotuł, wojewoda poznański i starosta generalny wielkopolski, [w:] WSB, s. 823–824; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 61–62, 131 i tabl.
IV; K. Górska-Gołaska, Dobra..., dz. cyt., s. 187–188; T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 23 i tabl. „Nałęcze Szamotulscy”. Ten ostatni, [w:] PSB, t. 46, s. 580,
581–582 dopatrzył się prawdopodobieństwa, że był to syn Dobrogosta z Szamotuł lub
Jana z Pomorzan.
245
KDW, t. II, nr 1005; Lites, wyd. 2, t. I, dodatek nr XI.
242

46

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

i Czarnków jako swoje grody (nostras munitiones)246. Przydawka „z Wielenia” sugeruje zatem, że była to rezydencja wywodzącej się od kasztelana wieleńskiego
gałęzi Nałęczów Szamotulskich, choć w późniejszych latach wojewoda Wincenty
mógł z niedzielnymi braćmi Dobrogostem i Tomisławem osiąść w Szamotułach,
jako w posiadłości przejętej po stryjach Dobrogoście i Mikołaju. Jako Wincentego z Szamotuł opisuje go po przeszło stu latach Kronika Jana Długosza. Ale
zawsze tylko w głównym, pierwotnym tekście247, w dopiskach zaś na marginesie zwie go konsekwentnie Wincentym z Pomorzan248. Wreszcie w tytułach
rozdziałów stosuje obie te formy zapisu, czasem nawet łącznie249. Oznacza to,
że Długosz miał przed sobą jakieś (obecnie zaginione) źródło, w którym wojewoda Wincenty pisany był z Pomorzan lub jako syn tamtejszego dziedzica. Źródło
to piętnastowieczny dziejopis czytał wszak dopiero po napisaniu pierwotnego
tekstu i wykorzystał wtórnie. W jego dziele, w dzisiejszej tegoż postaci, są ślady
jakichś zapisek ze wczesnych lat XIV w., związanych z domem Nałęczów Szamotulskich. Chodzi o wiadomości dotyczące zwycięstwa rycerzy wielkopolskich pod
wodzą Dobrogosta z Szamotuł nad wojskiem głogowskim pod Kłeckiem (w początkach powstania na rzecz Łokietka) oraz śmierci archidiakona poznańskiego
Mikołaja z Szamotuł podczas walk o Poznań (1314). Te wiadomości wpisała
do kroniki jakaś inna ręka, choć jeszcze także piętnastowieczna, na wolnym
miejscu250. Możliwe więc, że również zapis o Wincentym z Pomorzan Długosz
poznał z owej domniemanej narracji szamotulskiej251; możliwe też, że z jakiegoś
dokumentu. W każdym razie Wincenty z Pomorzan tego kronikarza pozostaje
w kolizji z Wincentym z Wielenia dyplomów z 1319 i 1325 r., gdyby te wiadomości — jak się uważa — miały odnosić się do jednej osoby. Każda z tych dwóch
miejscowości musi pod względem znaczenia ustąpić Szamotułom (już miastu252,
a ponadto tradycyjnemu gniazdu rozradzającego się domu), z których widocznie
pisał się wojewoda Wincenty po ich objęciu. Natomiast w rywalizacji Wielenia
i Pomorzan zdecydowana przewaga przypada pierwszemu. Wieleń był grodem,
a Pomorzany wsią, ponadto zaś Wieleń ośrodkiem klucza pięciu wsi nadanych
w 1298 r. kasztelanowi Wincentemu przez Łokietka253. Trudno więc wątpić,
że wojewoda Wincenty nie zamienił w jakimś momencie życia swej rezydencji
z Wielenia na Pomorzany. Chodzi tu o dwie różne, choć jednoimienne osoby
— przy czym Kronika Długosza wyraźnie identyfikuje Wincentego z Pomorzan
(a nie z Wielenia) z wojewodą Szamotulskim. Wincenty z Wielenia odziedziczył
ten gród oczywiście po swoim ojcu — obdarowanym przez księcia Władysława
kasztelanie wieleńskim. Analogicznie zatem Wincenty z Pomorzan, późniejszy
wojewoda, musiał zacząć swój dojrzały życiorys od objęcia ojcowizny — on i jego
bracia byli więc synami Jana z Pomorzan, a w stosunku do Wincentego z Wielenia stryjecznymi braćmi.

KDW, t. II, nr 1117.
Długosz, Ann., ks. IX, s. 159–161, 164, 167–168.
248
Tamże, s. 157–158, 177.
249
Tamże, s. 156 (de Pomorzani), 159 (de Pomorzani sive de Schamotuli), 163 (de Schamotuli), 177 (de Pomorzani seu de Schamotuli).
250
Tamże, s. 62, 64 i uwagi pod tekstem.
251
„Inna ręka” mogła być ręką służącego mu pisarza. Na narrację szamotulską zwróciłem
wstępnie uwagę wcześniej — J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., przypis III/583; wyraźniej omówił sprawę T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 124.
252
Zob. T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 18–20.
253
Zob. wyżej, przypis 87 i odpowiadająca mu partia tekstu.
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Rozwiązanie takie ma za sobą dalsze argumenty. Ojcowie każdego z dwóch
Wincentych mieli także po synu Tomisławie. Dobrze znany jest młodszy brat
wojewody Wincentego z Szamotuł o tym właśnie imieniu, w 1329 lub 1331 r.
jeszcze famulus (zatem nie pasowany na rycerza)254, później kolejno kasztelan
biechowski, gnieźnieński i poznański255; dowodnie pieczętował się Nałęczem256.
Oprócz świeckiego Tomisława był przecież w tej rodzinie również Tomisław duchowny. Skierowane doń pismo papieża Jana XXII (19 XI 1325) zwie go synem
niegdyś rycerza Wincentego (Thomislao nato quondam Vincentii militis). Był on
wówczas kustoszem gnieźnieńskim i kanonikiem poznańskim; papież nadawał
mu kanonię krakowską z rezerwacją jakiegoś urzędu tamże, po otrzymaniu
którego Tomisław miałby zrzec się posiadanej kustodii257. Z rezerwacji tej nic
nie wyszło; dalsza kariera tego prałata rozwijała się wciąż w obrębie kapituły
gnieźnieńskiej. Tomisław był więc kolejno archidiakonem uniejowskim (1322–
1324)258, kustoszem gnieźnieńskim (1325–1329)259, archidiakonem gnieźnieńskim (1329–1334)260, wreszcie kantorem tamże (1336–1348)261. Jako kanonik
gnieźnieński występuje już w 1320 r.262, jako poznański nawet w 1312263, najwcześniej zaś (1310) jako kapelan biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby264.
Widać zatem, że pochodził z Wielkopolski; z jej poznańskiej raczej części, jak
wskazuje sam początek jego działalności. Połączenie imienia z patronimium
dowodzi jego przynależności do rodu Nałęczów; jak widzieliśmy, imiona Tomisław i Wincenty powtarzały się w linii szamotulskiej. W roli Tomisławowego ojca
chronologicznie może wchodzić w grę dwóch Wincentych: a) właśnie kasztelan
i dziedzic Wielenia, syn wojewody Tomisława, a ojciec Wincentego z Wielenia
z lat 1319–1325; b) syn sędziego kaliskiego Dzierżykraja, a brat efemerycznego (1310) wojewody nakielskiego Niemierzy, z linii chomiąskiej z północno-wschodniej Wielkopolski, prawdopodobny przodek Dziewierzewskich265.
W rodzinie Wincentego Dzierżykrajowica imienia Tomisław się nie spotyka266.
W przeciwieństwie do Wincentego Tomisławica Dzierżykrajowic nie piastował
również urzędu. Ojciec prałata Tomisława był przy tym rycerzem pasowanym,
o czym świadczy tytuł miles w piśmie papieskim, używającym przyjętego na Zachodzie znaczenia tego terminu. Akta procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r.,
stosujące również zachodni sposób rozumienia słowa miles, wykazują stosunkowo słabe jeszcze rozpowszechnienie w Polsce przed tym rokiem zwyczaju
pasowania, choć w Wielkopolsce i ziemi sieradzkiej rycerzy posiadających już

KDW, t. II, nr 1117.
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 64; Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 2, nr 2, 36,
354; T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 24–25, 27; tenże, Szamotulski
Tomisław kasztelan poznański, [w:] PSB, t. 46, s. 581–582.
256
KDW, t. II, nr 1221.
257
Monumenta Poloniae Vaticana [dalej: MPV], t. III, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1914, nr 195.
258
KDW, t. VI, nr 92, 96; KDW, t. II, nr 1047.
259
KDW, t. II, nr 1052; KDW, t. VI, nr 106.
260
KDW, t. II, nr 1102; NKDM, cz. II, nr 210.
261
NKDM, cz. II, nr 215; KDW, t. VI, nr 150.
262
KDP, t. II, nr 232.
263
KDW, t. II, nr 956; ponownie w 1320 — KDW, t. VI, nr 91.
264
KDW, t. II, nr 935.
265
Zob. o tym drugim Wincentym J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 28–30.
266
Tamże, tabl. II.
254
255
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pas było więcej niż w innych dzielnicach267. Tytuł miles wskazuje więc na przynależność do elity, co na przełomie XIII i XIV w. odpowiada bardziej linii szamotulskiej niż chomiąskiej. Dowodnie rycerzami pasowanymi byli tam wojewoda
Wincenty oraz średni brat jego i świeckiego Tomisława — Dobrogost268. Był nim
zatem również kasztelan wieleński Wincenty — tym samym ojciec duchownego
Tomisława269. Także i to wyklucza jego ojcostwo wobec Tomisława świeckiego;
w tym bowiem czasie jeszcze imiona nie powtarzały się wśród żyjących braci
rodzonych, gdyż pełniły funkcję odróżniającą270. Okres dwunastu braci rodzonych — Janów Długoszów jeszcze wówczas nie nadszedł. Dwóch Tomisławów,
tak jak dwóch Wincentych, było wzajemnie stryjecznymi braćmi, przeto kasztelan wieleński stryjem (nie ojcem) swego imiennika-wojewody.
Również bardzo ważnym dowodem na konieczność zmiany przyjmowanej
dotąd filiacji wojewody poznańskiego i starosty wielkopolskiego Wincentego
z Szamotuł oraz jego młodszych braci są dalsze dzieje wieleńskiej darowizny
Władysława Łokietka z 1298 r. Jak pamiętamy, objęła ona gród Wieleń, miasto
Wronki oraz pięć pobliskich wsi — są nimi Drawsko, Niedźwiedzica, Rosko, „Baloowa” (według wydawcy Bielawy) i Biała — wreszcie cło na Warcie. Odbiorca
nadania, określonego jako wieczyste, kasztelan wieleński Wincenty otrzymał je
wraz ze swym potomstwem (sibi cum suis posteris quiete et pacifice perpetuo possidenda)271. Mimo to Wieleń i Wronki (traktowane stale razem) stały się później
znów królewszczyzną; stan wiadomości wskazuje tu na wiek XV, kiedy to starostami — tenutariuszami, a nie właścicielami, byli tam kolejni Świdwowie herbu
Nałęcz, wówczas dziedziczący w Szamotułach272. Przedstawione przez Antoniego
Gąsiorowskiego dowody źródłowe (tytuł starosty 1422, zapisy królewskich sum
na tych dobrach 1459–1462)273 nie pozwalają tu na najmniejszą wątpliwość; nie
można zatem łączyć tego stanu z wieczystym nadaniem Łokietka dla kasztelana Wincentego z 1298 r., jak czyni to niekonsekwentnie wspomniany autor274.
Przyczyna zamiany prywatnej własności znów w królewszczyznę mogła być tylko jedna: wygaśnięcie potomstwa odbiorcy (suorum posterorum), wspomnianego
kasztelana wieleńskiego. Boczni krewni tegoż kasztelana nie mieli tu bowiem
praw sukcesyjnych275. Tym samym do jego potomstwa nie należała cała linia
czarnkowska, wywodząca się od wojewody poznańskiego Wincentego z Szamotuł i Pomorzan, egzystująca jeszcze w nowożytności. Również Świdwowie — de267
J. Bieniak, Milites w procesie polsko-krzyżackim z 1339 roku, „Przegląd Historyczny”,
t. 75: 1984, s. 503–514.
268
Zob. wyżej, przypis 254.
269
Filiację tę uznał za możliwą już T. Jurek, Szamotulski Tomisław kasztelan i wojewoda
poznański, dz. cyt., s. 580.
270
Doskonale widać to w genealogii Piastów, gdzie warunkiem ponownego pojawienia się
tego samego imienia w pokoleniu braci rodzonych (np. dwóch Kazimierzów, synów Bolesława Krzywoustego) był uprzedni zgon starszego imiennika.
271
Zob. wyżej, przypis 87.
272
A. Gąsiorowski, Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej,
Warszawa 1981, s. 11, 18, 24, 29, 68, 81; K. Górska-Gołaska, Dobra..., dz. cyt., s. 190–191.
273
A. Gąsiorowski, Starostowie..., dz. cyt., s. 18, 68.
274
Tamże, s. 11: „Z drugiej strony ośrodki uważane za własność rycerską w XVI w. zostają
restytuowane monarsze. Jako przykład podać tu można Wieleń i Wronki w 1298 r. przez
Łokietka nadane «na wieczność» Nałęczom, trzymane przez nich w XIV, XV i początkach
XVI w., a potem uznane znów za królewszczyznę”.
275
M. Sczaniecki, Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XIII wieku, Poznań
1938, s. 36, 46–50.
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scendenci po kądzieli tegoż wojewody . Przejęcie przez nich — już tylko jako
tenutariuszy dóbr królewskich — Wielenia i Wronek musiało dokonać się na
mocy całkiem odrębnego aktu, który się nie zachował. Czy można określić bliżej
chronologię owych przemian? Pomocą służą tu dwa dokumenty, jakoś dotąd pod
tym kątem niewykorzystane.
Pierwszym z nich jest dyplom Kazimierza Wielkiego dla cystersów łekińskich,
którego akcja działa się „nobis in convencione cum marchione Brandenburgensi
in opido nostro Wronki existentibus”, w dzień św. Marcina — więc 11 XI 1348 r.277
Wronki były przeto wówczas już znowu miastem królewskim — ta sama przynależność odnosiła się zatem i do Wielenia. Spośród pięciu wymienionych świadków
dokumentu (biskup poznański, kasztelanowie poznański i gnieźnieński, sędziowie poznański i kaliski) żaden nie był Nałęczem. Można zatem sądzić, że nie
przywrócono jeszcze temu rodowi (choć już tylko bocznym krewnym poprzednich
właścicieli i już tylko jako dzierżawcom) owych posiadłości. Ta sama sytuacja
trwała jeszcze przed rokiem 1364. Z 20 I t.r. pochodzi bowiem dokument tegoż
króla, wymieniający zarzuty, jakie wobec niego postawił Wincenty Słopanowski
herbu Przosna kasztelanowi nakielskiemu Sędziwojowi z Czarnkowa herbu Nałęcz, synowi wojewody Wincentego z Szamotuł. Jeden z nich dotyczył ostrzeżenia,
jakie Sędziwój miał przekazać do Tuczna i Dobiegniewa w Nowej Marchii, kiedy
w Wieleniu gromadziło się rycerstwo w celu urządzenia wyprawy na te miasteczka278. Niezależnie od słuszności bądź niesłuszności tego zarzutu jedno wydaje się
niewątpliwe — Sędziwój w wyprawie tej nie uczestniczył, a mógł nawet (w celu
utrzymania pokoju Polski z Brandenburgią) wyrażać wobec niej sprzeciw, wobec czego nie dysponował wówczas Wieleniem ani on, ani nikt z jego bliskich.
Królewszczyzna bez tenutariuszy utrzymywała się zatem w Wieleniu i Wronkach
przynajmniej przez jakąś część XIV w.
Znamienna jest przy tym data 11 XI 1348 r. — pierwsza wyrażająca królewskie „opidum nostrum” na interesującym nas teraz obszarze. Dnia 23 IV t.r.
wystąpił bowiem po raz ostatni kantor gnieźnieński i kanonik poznański Tomisław279 — jak pamiętamy, „natus quondam Vincentii militis”280, więc odbiorcy
nadania Wielenia i Wronek. Chronologia jego życia, a także biografia jego ojca
dowodzą, że był on już wówczas człowiekiem sędziwym. Zgon jego w ciągu kilku
najbliższych miesięcy wygląda zupełnie prawdopodobnie. Świecki brat Tomisława, Wincenty z Wielenia, zmarł widocznie bezpotomnie i również niedługo po
swym ostatnim pewnym wystąpieniu, tj. po 18 VI 1325 r.281 Urząd kasztelana przemęckiego 24 VI 1326 r.282 mógł piastować zarówno jeszcze on, jak już
Wincenty z Szamotuł i Pomorzan, późniejszy wojewoda. Posiadanie przez tego
ostatniego Wielenia w 1329 lub 1331 r. musiało być wynikiem układu z Tomisławem, wówczas kustoszem lub już archidiakonem gnieźnieńskim, jako prawowitym spadkobiercą obu wcześniejszych Wincentych — ojca i brata. Chodziło
tu zapewne o jakąś próbę utrzymania tego grodu w rękach szamotulskiej linii Nałęczów. Ciekawe są przy tym losy dokumentu nadania Wielenia i Wronek
276
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Zob. wyżej, przypis 185.
KDW, t. II, nr 1275.
KDW, t. III, nr 1510.
KDW, t. VI, nr 150.
Zob. wyżej, przypis 257.
Zob. wyżej, przypis 245.
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 2, nr 500.
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kasztelanowi Wincentemu z 1298 r. Po wymarciu potomstwa odbiorcy (więc
w danym razie synów) powinien on był wrócić do kancelarii koronnej — bądź dla
dalszego tam przechowywania, bądź dla zniszczenia w związku z dezaktualizacją sprawy. Tymczasem tekst jego zachował się w kopiarzu (Liber privilegiorum)
w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej283. Oryginał mógł więc przekazać kościelnemu archiwum jedynie Tomisław Wincentowic, który obok kolejnych prałatur
gnieźnieńskich posiadał kanonię poznańską.
Rozważania na temat pochodzenia wojewody poznańskiego Wincentego
z Szamotuł oraz jego braci należy wreszcie zamknąć wyraźnym chyba dowodem
źródłowym. Za zwrócenie mi uwagi na to źródło już w trakcie pisania niniejszej pracy serdecznie dziękuję Profesorowi Tomaszowi Jurkowi. Jest to zapiska
z akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 r., jedna z kilkunastu dotyczących zobowiązań mszalnych zakonu, a obejmująca pięć osób z szamotulskiego domu Nałęczów. W kolejności tam podanej występują: wdowa po
Janie z Nieczajny, syn jej Tomisław z Wronek, Sędziwój i Dobrogost, wojewodzina Eufemia284. Osoby te (z wyjątkiem Dobrogosta, niesłusznie identyfikowanego
ze średnim bratem wojewody Wincentego o tymże imieniu) zostały wyjaśnione
w obszernym przypisie — stanowiącym aktualną opinię Tomasza Jurka, na którego wydawca źródła się powołuje285. Listę rozpoczyna więc najstarsza z nich
wszystkich — anonimowa wdowa po Janie z Pomorzan, tu zapisana z Nieczajny
(między Szamotułami a Obornikami), widocznie jako oprawy wdowiej. Owa wdowa występuje z synem Tomisławem z Wronek, a więc najmłodszym bratem nieżyjącego już od 1332 r. Wincentego z Szamotuł. Jednakże tylko z jednym synem
(filio eius), a nie z dwoma; nie ma więc tu średniego brata wojewody, Dobrogosta.
Ten Dobrogost, który tu występuje, mieści się tu razem z dowodnym synem
wojewody, Sędziwojem z Czarnkowa (et dominis Sanciwoyo et Dobrogost), a więc
nawet za tym synem. Są to zatem wzajemnie bracia — synowie wojewody Wincentego; zaraz za nimi wymieniona jest matka, wojewodzina Eufemia. Patrząc
na zapiskę z punktu widzenia prawdopodobnej inicjatorki sprawy, wdowy po
Janie, mamy tam kolejno po niej syna, dwóch wnuków (po synu już nieżyjącym)
i synową (matkę tychże). Nie wiemy, czemu nie ma tam wszystkich członków
rodziny — brakuje starszego Dobrogosta, a obecny w zapisce Tomisław mógł nie
mieć jeszcze —lub już — żony. W każdym razie przekaz ten jest ostatnim, który
podaje Wronki jeszcze jako własność Nałęczów, a nie króla. Najważniejsze zaś,
że dzięki niemu filiacja wojewody Wincentego i jego braci od Jana z Pomorzan
— tak szeroko argumentowana przeze mnie opisowo w poprzednich akapitach
— staje się po prostu faktem źródłowym.
*
Długie analityczne omówienie kwestii spornych w literaturze trzeba w efekcie
zakończyć syntetycznym, możliwie przejrzystym przeglądem genealogiczno-politycznym żywotów kolejnych przedstawicieli szamotulskiej linii Nałęczów.

KDW, t. II, nr 786: uwaga wydawcy.
M. Zdanek, Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 roku,
„Roczniki Historyczne”, t. 76: 2010, s. 271: „Item pro dominis relicta domini Johannis de
Neczaycz, filio eius domino Tomislao de Wronek et dominis Sanciwoyo et Dobrogost et
domina Eufemia palatinissa quilibet s[acerdos] II m[issas...]”.
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Tamże, przypis 65.
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Najdawniejszym znanym źródłowo właścicielem Szamotuł był więc Wincenty,
który z tą przydawką posesjonatywną wystąpił 23 IV 1231 r. w Gnieźnie jako
jeden ze świadków dokumentu księcia wielkopolskiego Władysława Starego (Laskonogiego)286. Ojca jego badacze określają niejednoznacznie; według Jana Pakulskiego „możliwe”, że był nim występujący jednorazowo w 1198 r. Tomisław287,
Tomasz Jurek natomiast „wedle wszelkiego prawdopodobieństwa” widzi w nim
Dobrogosta, wojewodę księcia Władysława Starego, który walcząc po stronie tego
księcia w wielkopolskiej wojnie domowej, poległ 15 VII 1227 r. pod Ujściem288.
Podstawą źródłową jest tu analogicznie dokument z 1198 r. (wystawiony przez
księcia świeckiego Grzymisława, zawierający wszak w roli świadków kilku Nałęczów), w którym rzeczywiście występują Mikołaj, Wincenty i Tomisław, synowie
Dobrogosta, oraz inny Dobrogost, ich krewny289. W każdym razie Nałęczów można
uznać za zwolenników Władysława Starego. Dokument z 23 IV 1231 r., z udziałem Wincentego z Szamotuł wśród świadków, literatura powszechnie uznaje za
powstały podczas próby zdobycia Gniezna przez wygnanego już wcześniej z Wielkopolski — na rzecz swego synowca Władysława Odowica — tego właśnie księcia.
Jest to wersja pochodząca z czternastowiecznej Kroniki wielkopolskiej290; wcześniejsze jednak źródło — Rocznik kapituły gnieźnieńskiej — wypędzenie Władysława Starego datuje dopiero na rok 1231, dodając od razu wiadomość o jego
śmierci291. Z dotychczasowym poglądem przeprowadziłem szczegółową polemikę już wcześniej, opowiadając się za wersją rocznika292. Zatem — jak wówczas
napisałem — „23 IV 1231 r. Władysław Stary nie oblegał Gniezna, lecz w nim
panował, obchodząc tam uroczystość św. Wojciecha, jak dowodzi tego obecność
biskupa poznańskiego oraz prałatów katedry gnieźnieńskiej na wystawionych
przezeń tam wtedy dokumentach”293. Przy panującym jeszcze księciu zjawił się
więc tam również Wincenty z Szamotuł. Z kolei jednak tenże Wincenty pełnił
między 29 VI 1232 a jakimś dniem w 1233 r. (przed 4 IV) dowodnie godność
kasztelana zbąszyńskiego przy Władysławie Odowicu294. Musiał przeto uznać
świeże rządy tegoż w całej Wielkopolsce. Uczynili tak zresztą i inni Nałęcze —
Dzierżykraj był najpierw sędzią (1232–1234), następnie wojewodą Odowica295,

Zob. wyżej, przypis 206.
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 25, 35; zob. tamże, tabl. I.
288
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 14 i tabl. „Nałęcze Szamotulscy”.
Pisząc o Dobrogoście, obydwaj autorzy datują (za Długoszem, Ann., ks. V/VI, Warszawa
1973, s. 244–245) jego zgon na 1226 r. Wcześniejsze źródła: Rocznik kapituły gnieźnieńskiej (MPH s.n., t. VI, s. 3) i Kronika wielkopolska (MPH s.n., t. VIII, s. 80) podają rok 1227.
289
Pommerell. UB, nr 9: „filii Dobrogostii Nicholaus, Vincentius, Thomizlaus et Dobrogost
cognatus eorum”.
290
MPH s.n., t. VIII, s. 83; zob. także s. 80.
291
MPH s.n., t. VI, s. 3.
292
J. Bieniak, Polityczne okoliczności śmierci księcia Leszka Białego, [w:] Gąsawa w pamięci historycznej — w związku z 620. rocznicą lokacji miasta, red. D. Karczewski, Inowrocław 2009, s. 48–51.
293
Tamże, s. 50 (niestety, z błędami drukarskimi).
294
KDW, t. I, nr 136, 147.
295
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 23, 31; K. Jasiński, Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII w. Współpracownicy Przemysła I do 1253 r.,
[w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. I, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1981, s. 192–193; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 23–24, 107–112 i tabl. I. Pakulski uznał Dzierżykraja za zwolennika Odowica od początku walki tegoż z Władysławem
Starym, ponieważ utożsamiał go ze znacznie wcześniejszym (1208) wojskim kaliskim przy
286
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Niemierza cześnikiem (1232–1233) , Sędziwój kasztelanem kaliskim (1233)297,
może również wówczas brat tego ostatniego Chwał kasztelanem gnieźnieńskim
(czasu jego urzędowania nie można dokładnie określić)298. Powiązanie Nałęczów
z młodszym Władysławem wielkopolskim, choć świeże, okazało się więc szczególnie mocne. Można przypuszczać, że uczestniczyli oni w buncie rycerstwa przeciw
Władysławowi Staremu, który to bunt między końcem kwietnia a październikiem
1231 r. zapewnił panowanie Odowicowi. Temu ostatniemu księciu natomiast pozostali widocznie wierni, gdyż za rządów Henryków śląskich w większej części
Wielkopolski nie piastowali z ich ramienia żadnych stanowisk, a przynajmniej nie
są na nich źródłowo widoczni. Wojewodą Odowica był natomiast Dzierżykraj do
końca życia tegoż, po czym został gnieźnieńskim wojewodą jego syna, Przemysła
I299. Według Długosza przywódcami ruchu, który usunął z Wielkopolski panowanie książąt śląskich i przywrócił prawie całą dzielnicę jej „dziedzicom przyrodzonym” (heredes naturales), tj. synom Odowica Przemysłowi i Bolesławowi, było
pięciu dostojników: wojewodowie (poznański i gnieźnieński) Bogumił i Dzierżykraj, kasztelanowie Ciecirad (gnieźnieński) i Tomasz (poznański) oraz Domarat,
sędzia poznański300. Wśród nich Dzierżykraj i Tomasz to Nałęcze. Podane przez
kronikarza urzędy osób potwierdzają dokumenty.
W tych okolicznościach pojawia się ostatnia wiadomość o żyjącym Wincentym
z Szamotuł. W przywileju obu młodych książąt wielkopolskich dla Przedpełka
z rodu Łodziów, który po zgonie Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą przeszedł na ich stronę, z datą 1241 r. oznaczającą czynność prawną (actum sub testimonio), oczywiście dotyczącą drugiej połowy t.r. ze względu na czas owej bitwy
— 9 IV, znajdują się świadkowie w znacznej mierze identyczni ze wspomnianym
pocztem z Kroniki Długosza, z dodaniem wszak m.in. Wincentego. Z wyjątkiem
ostatniego z nich dokument nie zawiera jednak nazw ich urzędów. Są to więc
komesi Bogumił, Dzierżykraj, Wincenty, Tomasz, Domarat, Ciecirad, Boguchwał
i brat jego Mirosław, wreszcie podkomorzy Miroń301 — łącznie przeto dziewięć
osób. Znamienne, że z listą Długosza zgadza się góra świadków dokumentu,
mianowicie pierwsi dwaj (wojewodowie poznański i gnieźnieński) oraz od czwartego do szóstego (kasztelan i sędzia poznańscy oraz kasztelan gnieźnieński).
296

pierwszym z tych książąt. Identyfikacji tej nie potwierdza chronologia; nie uwzględniają
jej też Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 237. W 1208 r. obaj Władysławowie pozostawali zresztą jeszcze w zgodzie (KDW, t. I, nr 64, 65). W 1231 r. zaś Dzierżykraj obok
Wincentego z Szamotuł świadczył na gnieźnieńskim dokumencie Władysława Starego
(zob. wyżej, przypis 206).
296
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 11.
297
Tamże, nr 175; nie wiadomo, czemu autorka nazywa go synem „Tomisława z Czarnkowa”. W źródle (KDW, t. I, nr 151) występuje tylko imię. Uzasadnione wydaje się jego
utożsamienie z Sędziwojem z Chomiąży, znanym tylko retrospektywnie (patronimium)
z niedatowanego dokumentu jego syna Mikołaja (KDW, t. I, nr 276), który J. Pakulski
(Nałęcze..., dz. cyt., s. 26, zob. też tabl. II) określił na lata 1235–1245.
298
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 131; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 26.
299
K. Jasiński, Studia..., dz. cyt., s. 192–193; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 23–24,
110–111; Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 31, 61.
300
Długosz, Ann., ks. VII–VIII, Warszawa 1975, s. 34–35; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt.,
s. 111.
301
KDW, t. I, nr 231. F. Sikora, Przywileje rycerskie synów Władysława Odonica — krytyka autentyczności, „Roczniki Historyczne”, t. 34: 1968, s. 15–17, rozdzielił akcję i wystawienie dokumentu na różne lata, ze względu na brak dwóch pieczęci synów Odowica
w 1241 r. Świadków przypisał jednak akcji.
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Z jednym wyjątkiem — mianowicie właśnie Wincentego, którego u Długosza nie
ma, a który zajmuje tu miejsce trzecie, zatem między wojewodą gnieźnieńskim
a kasztelanem poznańskim. Może nieprzypadkowo obaj jego sąsiedzi z tego źródła byli także Nałęczami. W każdym razie bardzo wysoka lokata świadczy, że
Wincenty musiał wówczas piastować znacznie większe dygnitarstwo niż kasztelania zbąszyńska. Nie sposób jednak je bez wątpliwości określić, ponieważ nie
wchodzą w grę urzędy dzierżone przez inne osoby z przywileju. Wolne jest tu
właściwie tylko sędstwo gnieźnieńskie. Nie można wszelako wykluczyć, że Wincenty był krótko kasztelanem poznańskim przed Tomaszem, który w dokładnie
datowanych źródłach (więc z pominięciem pocztu z Kroniki Długosza) występuje
z odpowiednim tytułem najwcześniej 4 V 1242 r.302 Tak czy owak, Wincenty
z Szamotuł widocznie krótko potem zmarł, skoro nie ma go więcej w żadnych
przekazach źródłowych.
Trzeba zatem — czego dowodził już Jan Pakulski — przyjąć szczególną bliskość Nałęczów wobec gałęzi Piastów wielkopolskich, wywodzącej się od Władysława Odowica303. Brak natomiast jakichkolwiek śladów ich poparcia dla rządów
książąt śląskich w części Wielkopolski w latach 1234–1241. Przy tych książętach
Nałęczów w ogóle nie widać; nie wiadomo nawet, czy Wincenty z Szamotuł pełnił
za ich rządów dalej swą funkcję kasztelana zbąszyńskiego. Toteż trudno zrozumieć przyczyny spisku kasztelana poznańskiego Tomasza, którego wraz z synami uwięził Przemysł I (1248) — według Kroniki wielkopolskiej pod zarzutem,
że „chcieli wspomniani rycerze ze swymi towarzyszami wprowadzić na ziemię
wielkopolską księcia śląskiego — Bolesława, przepędziwszy Przemysła i brata
jego”304. Motywu takiego nie podaje wcześniejszy Rocznik kapituły poznańskiej,
także pisząc o uwięzieniu305. Można się go jednak doczytać zeń pośrednio. W późniejszej o rok (1249) wzmiance o uwolnieniu Tomasza (już nie nazwanego kasztelanem) z synami rocznik zaznacza, że stało się to „za poręką gwarantów pod tym
warunkiem, że księciu Przemysłowi winni będą służyć z dobrej woli, bez oszustwa i podstępu”306. A zatem owej „dobrej woli” w służbie dla Przemysła miało im
zabraknąć. W Polsce zaś dzielnicowej normalnym przejawem nieposłuszeństwa
wobec własnego księcia było polityczne związanie się z jakimś Piastem z innej
dzielnicy. Pozostaje pytanie, czy to musiał być akurat śląski Bolesław Rogatka.
Ściślej zaś mówiąc, co o tym wszystkim mogła wiedzieć czternastowieczna Kronika wielkopolska. I jak to wszystko ma się do przekazanej przez Kronikę Długosza
listy przywódców ruchu z 1241 r., który usunął z rządów w Wielkopolsce właśnie
Bolesława Rogatkę, a w której to liście — na pewno autentycznej — znajdował
się również kasztelan Tomasz.
Czy zatem, gdy myślimy o spisku, mamy do czynienia z jego faktem, czy
tylko z książęcym podejrzeniem? Nawet Kronika wielkopolska sugeruje, że spisek ów nie wyszedł z fazy wstępnych, wciąż jeszcze tajnych, zamysłów307. Musiało w nim brać udział bardzo mało osób. Toteż za całkiem pewny możemy
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 306.
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 110–112.
304
MPH s.n., t. VIII, s. 93: „Volebant enim prefati milites cum suis consortibus in terram
Polonie Boleslaum ducem Slesie inducere, Przemislio et fratre suo profugatis”. Tłumaczenie w tekście wg: Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, s. 231.
305
Zob. wyżej, przypis 241.
306
Zob. wyżej, przypis 242.
307
MPH s.n., t. VIII, s. 93: „Sed eorum consilia, quamvis occulta, et malicie conceptus
presencia ducum fuerunt propallata”.
302
303
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uważać jedynie jakiś indywidualny konflikt kasztelana poznańskiego z księciem
Przemysłem, którego meritum nie znamy. Uwolnienie Tomasza dokonało się
według rocznika za pośrednictwem rękojemców — widocznie ludzi bliskich zarówno jemu, jak i księciu. Pakulski dostrzegł tu przede wszystkim wojewodę
gnieźnieńskiego Dzierżykraja308. Koniec urzędowania tego dostojnika nie jest
jednak chronologicznie jasny. Monografia Nałęczów pióra Pakulskiego oraz wykaz urzędników wielkopolskich, sporządzony przez Bielińską, doprowadzają
go źródłowo do roku 1248309. Następnym wszelako wojewodą gnieźnieńskim
był... znowu Dzierżykraj, występujący od 24 IV 1252 do 22 II 1258 r.310 Wymienieni autorzy utożsamili tego drugiego Dzierżykraja z uprzednim (1250–1252)
kasztelanem gnieźnieńskim311; czemu jednak żaden inny wojewoda gnieźnieński między 1248 a 1252 r. nie występuje? Sytuację komplikują jeszcze ciągłe
zmiany w stanie dzielnic między braćmi Przemysłem I i Bolesławem Pobożnym.
W 1247 r. (raczej na początku, gdyż jest to pierwsza z danego roku zapiska
annalistyczna) starszy wydzielił młodszemu ziemię kaliską312. Analogicznie na
samym początku roku 1249 (znów pierwsza zapiska, tym razem z wielu) zamienił mu ją na dzielnicę gnieźnieńską313. Już jednak 19 V 1250 r. Przemysł
zagarnął tę dzielnicę, przejściowo uwięziwszy brata314. Uwolnienie Tomasza
przez Przemysła nastąpiło więc w czasie, kiedy księciem gnieźnieńskim (zatem
zwierzchnikiem Dzierżykraja) był Bolesław Pobożny. Nie przeszkadza to w przyjęciu jego roli jako rękojemcy (czy jednego z tychże) w owym uwolnieniu, gdyż
stosunki między książęcymi braćmi były wówczas jeszcze dobre, o czym świadczy obecność Bolesława w Poznaniu 30 III, a Przemysła w Gnieźnie 23 i 24 IV
(uroczystość św. Wojciecha) 1250 r.315 Nie zmienia to potrzeby zapytania, czemu
przez cztery lata gnieźnieński palatyn nie pojawia się na żadnym dokumencie ani Przemysła I, ani Bolesława. I kto nim wówczas był? Stan źródeł nie
pozwala rozstrzygnąć, czy starszy Dzierżykraj zmarł w jakimś czasie między
30 IV 1248 a 24 IV 1252 r. (jak ustalili poprzedni badacze), czy też dożył dnia
22 II 1258 r. — cały czas na swoim urzędzie, zgon zaś młodszego nastąpił na
kasztelanii już w roku 1252 lub 1253316. Tak czy owak, paruletni (1248–1250)
brak jakiegokolwiek Nałęcza na dokumentach książąt wielkopolskich zdaje się
świadczyć o przejściowej nieufności tychże książąt wobec całego rodu, chronologicznie związanej ze sprawą kasztelana Tomasza. Może zatem osób zasłużonych w uwolnieniu tegoż należałoby szukać raczej wśród krewnych po kądzieli?
W każdym razie nominacja młodszego Dzierżykraja między kwietniem a czerwcem 1250 r. na kasztelanię gnieźnieńską317 jest znamieniem powrotu do poprzedniego, normalnego stanu.

J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 112–113.
Tamże, s. 23–24; Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 61. KDW, t. I, nr 269
(30 IV), 272 (b.d.).
310
KDW, t. I, nr 302, 368.
311
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 24 i tabl. I; Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1,
nr 133, 160a.
312
MPH s.n., t. VI, s. 9.
313
Tamże, s. 26.
314
Tamże, s. 28.
315
KDW, t. I, nr 282–284.
316
Zob. KDW, t. I, nr 269, 302, 303, 319, 368.
317
KDW, t. I, nr 283, 286.
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Wincenty z Szamotuł miał trzech synów: Tomisława, Dzierżykraja i Dobrogosta. Filiację Tomisława, przyjmowaną zresztą ogólnie — z jednym wyjątkiem,
udowadniałem raz jeszcze w poprzednim podrozdziale, posługując się szeregiem
kryteriów. Są wszakże źródła, które zestawione razem łączą wszystkie te cztery
osoby w taki właśnie związek genealogiczny. Zestawienie to zawdzięczamy właściwie już Janowi Pakulskiemu318, choć jego konkluzje nie są wolne od szczegółowych błędów. Jako synowie Wincentego występują więc źródłowo Dzierżykraj
i Dobrogost. Z tym patronimium wymienia ich Rocznik kapituły poznańskiej
wśród dziewięciu zakładników, przekazanych 25 VII 1256 r. przez Przemysła
I księciu Pomorza Wschodniego Świętopełkowi do czasu uiszczenia długu związanego z wykupieniem Nakła319. Dobrogostius filius Vincentii był także świadkiem
dokumentu wystawionego dla klasztoru w Paradyżu przez Bolesława Pobożnego w 1261 r.320 Natomiast w 1286 r. na dyplomie Przemysła II dla tego samego
klasztoru świadczyli: Beniamin wojewoda poznański, Mikołaj wojewoda kaliski,
komesi Tomisław i brat jego Dzierżykraj, Gniewomir sędzia poznański i Tylo pisarz dworu. Dokument ten, zachowany w kopii, nosi tam datę 1276 (millesimo ducentesimo septuagesimo sexto) i pod tym rokiem został wydany321. Na rok
1286 przeniósł go Stanisław Krzyżanowski322; w słuszność tego wątpił Pakulski, gdyż „Dzierżykraj i Tomisław piastowali w tym czasie urzędy i nie omieszkano by tego zaznaczyć w dyplomie”323. Jednakże z datą 1276 r. nie zgadzają
się zamieszczone tam godności Mikołaja i Gniewomira324. Nie da się również
akceptować uznanej przez Pakulskiego kolejności wieku trzech synów Wincentego z Szamotuł. Tomisław nie był najmłodszym z nich325, lecz właśnie najstarszym. Dowodzi tego choćby kolejność na omówionym przed chwilą dokumencie
z 1286 r.326, ale także dane z ich życia. Gdy bowiem Dzierżykraj i Dobrogost jako
młodzieńcy (filii nobilis) pełnili powinność zakładników Przemysła I u Świętopełka, Tomisław jako już zasłużony temuż Przemysłowi otrzymał odeń przywilej dla
targu w Szamotułach327. Jak wszystko wskazuje, właśnie on był też najpóźniej
29 VI 1256 r. cześnikiem poznańskim po jakimś Andrzeju328. W całej zaś swej
karierze piastował urzędy wyższe niż Dzierżykraj.
W braterskim podziale ojcowe Szamotuły dostały się Tomisławowi. Pełnił on
funkcję cześnika poznańskiego jeszcze 31 X 1271 r., natomiast 3 VII 1272 następcą jego był najstarszy syn, Wincenty329. Między tymi datami Tomisław przeszedł na jakąś kasztelanię, której nie można rozpoznać ze względu na brak jego

J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 36.
MPH s.n., t. VI, s. 40–41: „de filiis nobilium suorum tradidit ei novem obsides, quorum
hec sunt nomina: Dirzszicraius, Dobrogostius, filii Vincencii...”.
320
KDW, t. I, nr 392.
321
KDW, t. I, nr 459.
322
S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelaria Przemysława II. Studium z dyplomatyki, „Pamiętnik Akademii Umiejętności, Wydziały Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny”, t. 8:
1890, s. 173, 190, reg. 79.
323
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., przypis I/179. Rok 1276 przyjmuje również T. Jurek,
Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański, dz. cyt., s. 579.
324
Zob. Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 230, 231, 336–338.
325
Zob. J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 36–37.
326
Zob. wyżej, przypis 321: „comitibus Thomislao et Dirsicraio fratre suo”.
327
Zob. wyżej, przypis 217 i odpowiadający mu fragment tekstu.
328
KDW, t. I, nr 342. Całą sprawę zob. wyżej w poprzednim podrozdziale.
329
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 296, 297; tamże źródła.
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występowania w zachowanych źródłach przez kolejnych kilka lat330. Kasztelanem poznańskim został po Piotrze Prędocicu między 4 VI 1278 a 21 XI 1279 r.331
Była to nominacja już ze strony Przemysła II, księcia poznańskiego od roku
1273332. Okoliczności tej nominacji są zresztą zastanawiające. Piotrek Prędocic, poprzednik Tomisława, został przeniesiony na daleko niższy urząd cześnika
poznańskiego333, który Tomisław piastował na samym początku kariery. Jeśli
powodem był tu jakiś spór księcia z owym Piotrkiem, to przejściowy, gdyż tenże
urzędnik objął później — po Szamotulskim — ponownie kasztelanię poznańską334. Wydaje się zatem, że główną przyczynę owej zmiany należy dopatrzyć się
w szczególnym zaufaniu, jakim Przemysł II obdarzał właśnie Tomisława z Szamotuł, którego chciał wywyższyć i przenieść blisko siebie, do stolicy. Nie zawiódł
się na nim zresztą już w następnej potrzebie. Kiedy w 1284 r. Sędziwój z Jarocina, z rodu Zarębów, zagarnął gród kaliski, aby poddać go panowaniu księcia
wrocławskiego Henryka IV Prawego, Tomisław wziął udział w wyprawie księcia
wielkopolskiego, podjętej w celu jego odzyskania. I właśnie jemu podczas tej wyprawy wystawił Przemysł przywilej immunitetowy dla wszystkich jego dóbr (13 X
t.r.), liczących dwanaście wsi, z Szamotułami wymienionymi na pierwszym miejscu. Przywilej ten motywowało „fidele et utile servicium nostri baronis, comitis
Thomislai castellani Poznaniensia”335.
Jakiś czas potem książę awansował Tomisława z Szamotuł na wojewodę poznańskiego. Chronologia jego urzędowania na tym stanowisku jest jednak źródłowo niejasna. W testacjach dokumentów Przemysła II mieszają się czasowo
wiadomości o piastowaniu palacji bądź kasztelanii przez Tomisława oraz jego
poprzednika i następcę, Beniamina Zarębę336. Uboczną, lecz ważną, wskazówką
są też wzmianki o Piotrku Prędocicu jako sędzim, a następnie jako kasztelanie
poznańskim; tak się bowiem składa, że ten urzędnik występował w ówczesnych
dokumentach częściej niż Tomisław i Beniamin. Ze źródła narracyjnego pod rokiem 1285 pochodzi wiadomość o uwięzieniu obu najaktywniejszych wówczas
Zarębów: Beniamina i Sędziwoja337; powszechnie przyjmowana jako konsekwencja ubiegłorocznych wydarzeń kaliskich. Powinno się wydawać, że ten właśnie
fakt wyraża zmianę na stanowisku wojewody poznańskiego — usunięcie Beniamina i wprowadzenie Tomisława. Nie jest to jednak proste. Tomisław występuje
wprawdzie jako wojewoda w testacji dokumentu (zachowanego w kopii) noszącego datę 29 VI 1285338, czas jego przesunął wszelako Stanisław Krzyżanowski

Zob. wyżej, przypis 215 i odpowiadający mu fragment tekstu. Podobnie już T. Jurek,
Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański, dz. cyt., s. 579.
331
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 309, 310; tamże źródła.
332
Zob. B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 56–58; A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt.,
s. 95–97.
333
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 299; por. nr 298 (możliwe, że przez krótki
czas pozostawał nawet bez urzędu).
334
Tamże, nr 311.
335
Zob. wyżej, przypis 182 i odpowiadający mu fragment tekstu.
336
Zestaw tych źródeł przytoczył A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 115–118, pomijając jedynie KDW, t. I, nr 459 (rzekomo 1276, poprawiony na 1286 r.).
337
Rocznik franciszkanów krakowskich (tzw. Traski), Monumenta Poloniae Historica [dalej: MPH], t. II, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 850: „Eodem anno capitur Benyamin et
Sandyvoyus”.
338
KDW, t. I, nr 557.
330
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na 29 VI 1287 r.
Z korektą tą nie zgodzili się Jan Pakulski i Aleksander
Swieżawski340, przyjęła ją natomiast Maria Bielińska341. Słuszności jej dowodzą
osoby innych świadków tego samego dyplomu, kasztelana poznańskiego Piotrka
i sędziego tamże Gniewomira, którzy na te urzędy przeszli między 2 VII a 14 X
1286 r.342 Oznacza to, że casus Beniamina i Sędziwoja nie zmienił stanu hierarchii urzędniczej poznańskiej — albo zatem był krótkotrwały, albo nie dokonał go
Przemysł II. Wojewodą poznańskim był Beniamin jeszcze w 1286 r., jak świadczy
omówiony świeżo dokument nie posiadający daty dziennej i emendowany słusznie na ten rok z 1276343. Dokument ten musiał powstać bardzo blisko zmiany na
urzędach, wyraża bowiem równocześnie jej obie strony. Zmiana ta polegała na
dymisji wojewody Beniamina, powołaniu na jego miejsce dotychczasowego kasztelana Tomisława, po którym przejął kasztelanię sędzia Piotrek, pozostawiając
sędstwo Gniewomirowi, do tego czasu kasztelanowi zbąszyńskiemu. Pojawienie się w Zbąszyniu Gniewomirowego następcy — Wojciecha z Lubieniowa (dziś
Lubrza) — już 9 IX 1286 r.344 określa dokładniej czas owego wielostopniowego
przesunięcia na urzędach ziemi poznańskiej. Wracając do dokumentu bez daty
dziennej, musimy zauważyć, że obecność w nim Beniamina jako wojewody odzwierciedla stan przed omawianą teraz zmianą, natomiast obecność Gniewomira
jako sędziego poznańskiego — stan następujący już po niej. Przed zmianę prowadzi również zapis Tomisława z bratem Dzierżykrajem bez podania ich urzędów345 i już po obu wojewodach: Beniaminie poznańskim i Mikołaju kaliskim,
a z wyprzedzeniem sędziego Gniewomira. Odpowiada to miejscu Tomisława jako
wówczas kasztelana poznańskiego, a niewymienienie tytułów nastąpiło chyba
ze względów stylistycznych; pisarz chciał przedstawić ich przede wszystkim jako
braci. U Gniewomira natomiast przedwczesny w momencie actum dokumentu
tytuł sędziego został zapewne wpisany w datum.
Chronologię wymiany dostojników potwierdza najdłuższy i datacyjnie nieodległy, niebudzący też żadnych wątpliwości ciąg dokumentów z osobą Piotrka
Prędocica w ich testacji. W interesującym nas czasie zapis jego przedstawia się
następująco: sędzia 25 V i 2 VII 1286346, kasztelan 14 X, 27 XI 1286, 24 II,
26 IV, 13 VII, 22 IX i 28 XII 1287 r.347, nadto t.r. bez daty dziennej348. Nominacja Tomisława z Szamotuł na wojewodę poznańskiego dokonała się więc pomiędzy 2 VII a 9 IX 1286 r., w poczcie pośrednich źródeł uwzględniając jeszcze
wzmiankę o nowym kasztelanie zbąszyńskim Wojciechu z Lubieniowa349. Pomijając na razie problem Zarębów (usunięcie bądź ustąpienie wojewody Beniamina), trzeba zaznaczyć, że dowodzi ona ciągłego trwania doskonałych stosunków
339

S. Krzyżanowski, Dyplomy..., dz. cyt., s. 174, 190, reg. 85.
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 37; A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 115, 117.
341
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 352, zob. także nr 351.
342
KDW, t. I, nr 566, 569. Zob. Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 337, 311, 424,
338, gdzie niekonsekwentne zapisy w datach.
343
KDW, t. I, nr 459; zob. wyżej, przypisy 321–324 i odpowiadający im fragment tekstu.
344
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 424, 425.
345
Dzierżykraj był wówczas kasztelanem santockim (tamże, nr 380).
346
KDW, t. I, nr 564, 566.
347
KDW, t. I, nr 569, 571, 573, 577, 579, 582, 585.
348
KDW, t. I, nr 578.
349
Zob. wyżej, przypis 344. Inaczej datuje tę nominację T. Jurek, Szamotulski Tomisław,
kasztelan i wojewoda poznański, dz. cyt., s. 579, który mylnie widział 14 X 1286 Piotrka
jeszcze na urzędzie sędziego.
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między Tomisławem a jego monarchą, co można chyba rozciągnąć na ogół rodu
Nałęczów. Wypadnie tylko wyrazić zdziwienie, że obecność nowego wojewody
poznańskiego na dokumentach Przemysła II była rzadkością350; choćby w porównaniu z masową obecnością wojewody kaliskiego Mikołaja Przedpełkowica,
który w tym samym czasie występuje w zachowanych dyplomach więcej niż dwadzieścia razy. Należy przyznać słuszność wcześniejszej opinii Tomasza Jurka, że
„Tomisław z Szamotuł musiał być w sprawę odbudowy zjednoczonego Królestwa
wprowadzony jako bliski i zaufany doradca Przemysła II”, jednakże „był już pewnie stary i powoli wycofywał się z działalności publicznej”351. Tenże autor uważa
wojewodę Tomisława za założyciela miasta w Szamotułach, co w każdym razie
dokonało się dopiero po 1284 r.352 Swej najwyższej godności Tomisław nie dochował do zgonu. Między 10 II a 19 IV 1293 r. przeszedł na niższe, choć połączone
w jego osobie urzędy kasztelana i sędziego gnieźnieńskiego353. Nastąpiła tu zamiana — znów z Beniaminem Zarębą, dobrowolna lub narzucona, co ponownie
wprowadza sprawę ówczesnego stosunku Przemysła II do Zarębów i Nałęczów
oraz obu tych rodów do siebie nawzajem. Poza dokumentem z 19 IV 1293 Tomisław jako kasztelan i sędzia występuje jeszcze w dwóch falsyfikatach klasztoru
lubińskiego, datowanych 1294 bez dnia oraz 3 II 1296 r.354 Późniejszy falsyfikat
odpisał listę świadków z wcześniejszego; dla roku 1296 jest ona, podobnie jak
miejsce (Pyzdry) całkowicie niewiarygodna, co opisałem już w poprzednim podrozdziale355. Testacja falsyfikatu z datą 1294 r. pochodzi natomiast z jakiegoś dokumentu autentycznego356. Śmierć dziedzica Szamotuł ustalił w jego biogramie
Tomasz Jurek na czas awansu jego następcy na sędstwie gnieźnieńskim — Bogusława ze Smogulca, mianowicie między 14 X 1294 a 6 IV 1295 r.357 Zupełnie
mylną datę ostatniego wystąpienia Tomisława na urzędzie (25 I 1296) podają
Spisy urzędników wielkopolskich358 — w dokumencie z tego dnia (KDW, t. II,
nr 743) danej osoby w ogóle nie ma. Za Spisami błąd ten powtórzyło wcześniejsze
opracowanie Jurka — czytamy w nim, że Tomisław dożył koronacji Przemysła II
i zmarł w czasie bardzo bliskim zbrodni rogozińskiej359. W rzeczywistości podniosłej chwili wyniesienia wielkopolskiego księcia na godność królewską kasztelan
i sędzia gnieźnieński Tomisław z Szamotuł nie mógł już przeżywać. Pośmiertne
zaś źródła: wczesne (dokument biskupi z 1304 r., którego sprawcą był syn Tomisława Mikołaj) oraz późne (Kronika Długosza) nie tytułują Tomisława według
jego ostatnich urzędów, lecz znają jako wojewodę poznańskiego360. Wreszcie —

KDW, t. I, nr 557 (recte 29 VI 1287); KDW, t. II, nr 619, 662, 670, 693.
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 21. Por. tenże, Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański, dz. cyt., s. 579, gdzie pogląd, iż owa rzadkość występowania świadczy, że „trudno go uznawać za bliskiego współpracownika Przemysła II”.
352
Tenże, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 18–19.
353
KDW, t. II, nr 693, 694 — oznaczało to przesunięcie z pierwszego miejsca na trzecie
w testacji obu tych dokumentów.
354
KDW s.n., z. I, nr 41, 42.
355
Zob. wyżej, przypisy 159–167 i odpowiadający im fragment tekstu.
356
Zob. KDW s.n., z. I, nr 41, uwagi wydawcy.
357
KDW, t. II, nr 726, 732; zob. KDW s.n., z. 1, nr 42, uwagi wydawcy — błędnie 6 X
zamiast 6 IV 1295. T. Jurek, Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański,
dz. cyt., s. 580.
358
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 137.
359
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 19, 21.
360
Zob. wyżej, przypisy 169, 171.
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podane ramy czasowe zgonu dziedzica Szamotuł uniemożliwiają odniesienie doń
zapisu Nekrologu lubińskiego z datą 5 IV: „Comemoracio Thomislai comitis”361.
Bogusław ze Smogulca był bowiem sędzią gnieźnieńskim 6 IV 1295 r., lecz w podróży na Pomorze362, co świadczy o wcześniejszej nominacji. Najprawdopodobniej chodzi tu o wnuka naszego Tomisława o tym samym imieniu — kasztelana
poznańskiego, zmarłego między 1346 a 1348 r.363; jak wskazuje późne miejsce
w ciągu zapisów pod 5 IV.
Dzierżykraj, młodszy brat Tomisława z Szamotuł, przeszedł także przez kolejnych kilka urzędów. Przeważnie były to kasztelanie nad granicą brandenburską,
co świadczy o wybitnym zaufaniu Przemysła II do jego osoby. Karierę swą zaczął od podsędstwa poznańskiego, na którym w zachowanych źródłach wystąpił
raz (10 XII 1278), w testacji dokumentu księcia Przemysła364. Jako pierwszy
znany podsędek dzielnicy tego księcia365, mógł on urzędować już od czasu jej
powstania, więc od 1273 r. Przed 21 XI 1279 r. przeszedł na kasztelanię drzeńską366. Kolejne jego losy nie są jasne. Jako kasztelan drzeński wystąpił jeszcze
w dokumencie dla klasztoru w Owińskach datowanym 22 XI 1282367, z którą
to datą zgadza się indykcja X. Krzyżanowski zaproponował jednak dla tego źródła rok 1279368, w związku z czym Spisy urzędników wielkopolskich niekonsekwentnie stawiają na jego podstawie przy poszczególnych osobach bądź datę
22 XI 1279 (Sędziwój kasztelan międzyrzecki)369, bądź 22 XI 1282 (Dzierżykraj
kasztelan drzeński, Sędziwój podkomorzy poznański)370. Z tym przekazem trzeba
porównać inny dokument Przemysła, z datą 8 VIII 1281 r.371 Występuje w nim
m.in. „Dirsigravius” kasztelan międzyrzecki. Jan Pakulski, któremu zawdzięczamy pełny życiorys Dzierżykraja, uznał go za tę właśnie osobę i zarejestrował
kolejne przejście z kasztelanii drzeńskiej na międzyrzecką372. Pogląd Pakulskiego odnotowała Maria Bielińska w Spisach, nie uwzględniła jednak Dzierżykraja
w poczcie kasztelanów międzyrzeckich, pisząc od razu o jego przesunięciu na
kasztelanię santocką373. Chronologia stwarza tu rzeczywiście problemy. Obecność Dzierżykraja na urzędzie międzyrzeckim w 1281 r. byłaby możliwa tylko
wówczas, gdyby świadkowie dokumentu dla Owińsk odnosili się do roku 1279,
nie 1282. Z kolei wszak 25 IV 1287 na oryginalnym dokumencie książęcym

Księga bracka i Nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, MPH s.n., t. IX, cz. 2,
wyd. Z. Perzanowski, Warszawa 1976, s. 51–52.
362
KDW, t. II, nr 732.
363
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 64; T. Jurek, Szamotulski Tomisław, kasztelan poznański, dz. cyt., s. 581.
364
KDW, t. I, nr 484: „Dirsicragio subiudice terre nostre”.
365
Zob. Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 329.
366
KDW, t. I, nr 489; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 36, 114. M. Bielińska, Urzędnicy
wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 115, pomyliła ten dokument z innym, z 4 VI 1278 (w rzeczywistości KDW, t. I, nr 479), od tej błędnej daty zaczynając urzędowanie Dzierżykraja
w Drzeniu. W konsekwencji uznawała kasztelana drzeńskiego i podsędka za odrębne osoby.
367
KDW, t. I, nr 518.
368
S. Krzyżanowski, Dyplomy..., dz. cyt., s. 166, 185, reg. 20.
369
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 275.
370
Tamże, nr 115, 326.
371
KDW, t. III, nr 2032.
372
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 36 (błąd mechaniczny 8 VII zamiast 8 VIII).
373
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 115, 276, 380.
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jako kasztelan międzyrzecki występuje Dzierżysław (Dyrsizlaus)374. Ewentualna
jego tożsamość z Dzierżykrajem nie jest możliwa, ponieważ ten już 14 X 1286 r.
był kasztelanem santockim375. Pozostaje zatem wyjść z owych znaków zapytania
w ten sposób, że Dzierżykraj brat Tomisława z Szamotuł rzeczywiście przeszedł
z kasztelanii drzeńskiej od razu na santocką, a w dyplomie z 8 VIII 1281 r.
kopista przerobił imię kasztelana międzyrzeckiego na „Dirsigravio” nie z „Dirsicraio” (lub podobnie), lecz z „Dirsislavio”. Jako kasztelan santocki Dzierżykraj
występuje jeszcze 23 IV 1288 i 15 XI 1290 r.376 Następcę jego słusznie znalazła
Bielińska w zmarłym przed 10 II 1293 Olbrachcie Jankowicu z rodu Zarębów377.
Był on tożsamy z Wojciechem Jankowicem z Janowego Młyna (dziś Janowiec
Wielkopolski), który otrzymał od Przemysła II dla tej wsi przywilej immunitetowy, zachowany w jednej kopii z datą 22 V 1295, korygowaną przez Krzyżanowskiego na 25 V (Pentecostes) 1292 r.378 Ostatni wreszcie urząd tegoż Dzierżykraja
— to kasztelania ujska. Notują go tu wyłącznie dwa falsyfikaty lubińskie — te
same, które kończą żywot jego brata, Tomisława z Szamotuł. Ponieważ omówiłem je świeżo przy Tomisławie379, przypomnę tylko, że historyczne znaczenie
ma spośród nich jedynie testacja wcześniejszego, datowanego na rok 1294 bez
dnia. Ponieważ w 1299 r. kasztelanem ujskim był syn Dzierżykraja Chwał380,
nie wiemy, czy jeszcze ojciec, czy już syn zarządzał tym nadgranicznym grodem
w momencie zbrodni rogozińskiej.
Tomisław z Szamotuł miał pięciu synów. Byli nimi Wincenty, Kiełcz, Dobrogost, Mikołaj i Jan, w takiej prawdopodobnie kolejności starszeństwa. Uzasadnieniu tej filiacji poświęciłem początkową część (niecałą połowę) poprzedniego
podrozdziału. Imię Kiełcz wskazuje przy tym na małżeństwo Tomisława z jakąś
Awdańcówną381. Do dzieci Tomisława należała także przynajmniej jedna córka,
nieznana z imienia żona Beniamina. Z 1304 r. pochodzi bowiem dokument biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby, poświadczający nadanie przez kanonika
Mikołaja Tomisławica z Szamotuł cystersom paradyskim wsi Łężek, którą tenże
Mikołaj kupił „a genero suo comite Beniamin”382. W owym czasie żył Beniamin
z Nękanowa (Namkonow) z rodu Zarębów, syn wielokrotnie tu już wspominanego
wojewody poznańskiego o tymże imieniu383. O zięciu Tomisława Jan Pakulski
i Krystyna Górska-Gołaska pisali tylko jako o „Beniaminie Zarembie” bez tytułu, mieli więc widocznie na myśli Beniamina z Nękanowa384. Natomiast Tomasz
Jurek za owego zięcia uznał wyraźnie samego wojewodę Beniamina385. Ta ostat-

KDW, t. I, nr 576.
KDW, t. I, nr 569.
376
KDW, t. II, nr 618, 662.
377
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 381.
378
S. Krzyżanowski, Dyplomy..., dz. cyt., dok. nr 3; nie zmienia daty KDW, t. VI, nr 48.
379
Zob. wyżej, przypisy 354–356 i odpowiadający im fragment tekstu.
380
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 405.
381
Zob. wyżej, przypis 189 i odpowiadający mu fragment tekstu.
382
KDW, t. II, nr 883.
383
KDW, t. III, nr 2046; KDW, t. VI, nr 59 — obydwa dokumenty z błędną datą, w obu
wojewoda Beniamin wymieniony już jako nieżyjący.
384
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 38, 43, 88, 119; K. Górska-Gołaska, Dobra...,
dz. cyt., s. 119.
385
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 21: „Dziedzic Szamotuł (...) w 1293 r.
zrezygnował z godności wojewody poznańskiego, oddając ją zresztą w ręce własnego zięcia, Beniamina Zaremby, który w zamian przekazał mu urzędy kasztelana i sędziego
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nia identyfikacja jest wszakże niemożliwa. Wojewodowie Beniamin i Tomisław
byli ludźmi jednego pokolenia. Pierwszy z nich zaczął karierę urzędniczą nawet
siedem lat wcześniej od drugiego — już w 1249 r. był podkomorzym Bolesława Pobożnego, tymczasem Tomisław dopiero w 1256 cześnikiem poznańskim386.
Dokument mówiący o tym powinowactwie zwie Tomisława (jako ojca kanonika
Mikołaja) nieżyjącym już (quondam) wojewodą poznańskim, przy Beniaminie natomiast podaje tylko imię387. Była to więc osoba wówczas żyjąca i nieposiadająca
żadnego urzędu. Odpowiada to Beniaminowi z Nękanowa.
Z kolei u Dzierżykraja znamy źródłowo tylko syna Chwała. Jego krótkie
dzieje opisał dokładnie Pakulski388. Patronimium Chwała podaje dyplom trzech
książąt: Mściwoja wschodniopomorskiego, Przemysła wielkopolskiego i Bogusława zachodniopomorskiego (Slavie), wystawiony na ich zjeździe w Słupsku
23 XI 1287 r. Chwał, będący jednym ze świadków, nie posiadał jeszcze wtedy urzędu389. Kasztelanem czarnkowskim był według źródeł między 28 VIII
1288 a 21 X 1292 r.390 Jak widać, książę Przemysł zabierał go chętnie na swe
podróże poza dzielnicę (Słupsk 1287, Brześć 1289). Chwał zatem należał do
osób mu bliskich. Po tragicznym zgonie swego dotychczasowego władcy młody Dzierżykrajowic opowiedział się za Łokietkiem, przy którym wystąpił 11 XI
1299 r. wraz z bratem stryjecznym, kasztelanem gnieźnieńskim Kiełczem Tomisławicem, „in castris in Scomlyno” (pod Bolesławcem), więc w trakcie walki
z Henrykiem głogowskim. Dokument Łokietka tytułuje Chwała kasztelanem ujskim391, urząd ten przejął on zatem po ojcu — nie wiadomo, czy przed wydarzeniami w Rogoźnie, czy po nich. Po 11 XI 1299 r. Chwał znika ze źródeł, następca
jego w Ujściu pojawia się jednak dopiero w 1335 r.392 Hipotetycznie Pakulski
wysunął jeszcze istnienie drugiego syna Dzierżykrajowego. Miałby nim być Dobrogost z Dzwonowa (Zwanow), przodek gałęzi Świdwów i wojewoda poznański
w latach 1308–1319393. Przytoczone przezeń argumenty to: a) chronologiczny
(pełnoletniość Dzierżykrajowiców w ostatnich latach XIII w.), b) geograficzny
(stosunkowo niewielka odległość Dzwonowa od Szamotuł), c) eliminacyjny (niemożność pochodzenia tegoż Dobrogosta od żadnego z braci Dzierżykraja), d)
imionowy (syn tegoż Dobrogosta Dzierżykraj odziedziczyłby imię po dziadku).
Wszystkie te argumenty miałyby znaczenie w ustaleniu konkretnej filiacji dopiero wtedy, gdybyśmy wcześniej mogli dowieść w ogóle obecności Dobrogosta
z Dzwonowa w szamotulskiej gałęzi rodu. Taka wyraźna poszlaka rzeczywiście

gnieźnieńskiego”. Urzędu Beniamina nie podaje jednak w tablicy genealogicznej. Opinię tę
powtarza ostatnio w biogramie: Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański,
dz. cyt., s. 579, 580.
386
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 66 (początek mylnie 1246 r., co uzasadnię
niżej), 296.
387
Zob. wyżej, przypis 382.
388
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 37–39.
389
KDW, t. I, nr 584. Wszyscy inni świadkowie tego dokumentu, pochodzący z Pomorza
Wschodniego lub z Wielkopolski (pomijając więc ustrojowo odmienne Pomorze Zachodnie), zostali wymienieni z urzędami.
390
Pommerell. UB, nr 438 (nadanie mu wsi Droździenica na granicy z Wielkopolską przez
Mściwoja II); KDW, t. II, nr 637, 684, 687 (dokumenty Przemysła II).
391
KDW, t. II, nr 825.
392
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 2, nr 556.
393
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 39–40; zob. Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 2,
nr 479.
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istnieje. Jest nią współpraca obu synów Dobrogosta — Dzierżykraja i Abrahama — z archidiakonem poznańskim mniejszym Mikołajem z Szamotuł. W posiadającym tylko datę dzienną (feria secunda post Reminiscere) dokumencie,
któremu możemy wyznaczyć czas 15 III 1305 albo 28 II 1306 r.394, Dzierżykraj
syn Dobrogosta poręczył za tegoż archidiakona (obok brata jego — Jana z Pomorzan)395, zaś Abraham syn Dobrogosta był jednym ze świadków użyczających
pieczęci396. O tym, że chodzi tu właśnie o wojewodę Dobrogosta z Dzwonowa,
poświadcza późniejszy (1321) dyplom starościński, którego sprawcami byli syn
tegoż Dzierżykraj i niewymieniona z imienia wdowa po wojewodzie397. Z drugiej
strony sprawdzenia wymagałoby pewne zastrzeżenie. Jak wiemy, w drugiej połowie XIV w. Szamotuły przeszły od gałęzi Tomisławiców do Świdwów w drodze małżeństwa Saszki stamtąd z Sędziwojem Świdwą, w końcu swej kariery
wojewodą poznańskim398. Było to więc małżeństwo między Nałęczami. Gdyby
Dobrogost z Dzwonowa był synem kasztelana Dzierżykraja, wspólnym przodkiem obojga byłby praprapradziad Wincenty z Szamotuł, co oznacza V stopień
pokrewieństwa komputacji kanonicznej. Nie wymagał on już dyspensy papieskiej399, której też brak.
W konsekwencji możemy uznać filiację Dobrogosta z Dzwonowa od Dzierżykraja Wincentowica za prawdopodobną. Można przyjąć, że Dzwonowo było już
własnością Dzierżykraja. Pierwsze źródłowe wystąpienie Dobrogosta nastąpiło
9 VII 1304 r. w testacji dokumentu biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby,
obok zresztą m.in. kanonika Mikołaja — w tych okolicznościach jego stryjecznego brata400. Nie piastując wcześniej żadnych urzędów, został on między 30 VI
1307 a 11 II 1308 r. przy Henryku głogowskim od razu wojewodą poznańskim401. Pierwszy dokument, w którym świadczył już jako wojewoda, wzmiankuje o uprzednim nadaniu przez księcia Henryka Dobrogostowi Tomisławicowi
z Szamotuł wsi Gradowice, „zważywszy wierne służby tegoż Dobrogosta”402. Jak
widać, część Nałęczów przyczyniła się do usunięcia rządów czeskich z Wielkopolski (1306) właśnie na korzyść Głogowczyka, który też starał się związać ich
trwalej ze sobą403. Sprawy książąt głogowskich (synów Henryka) w Wielkopolsce
Dobrogost z Dzwonowa bronił jeszcze w 1314 r. — mimo tak wysokiego urzędu nie wystąpił jako świadek żadnego dokumentu Łokietka, na jednym zaś
z takich (29 XI t.r.) pojawił się wojewoda poznański Mikołaj, którego (z braku
394
KDW, t. III, nr 2039. Terminus post quem wyraża tu nominacja Mikołaja na archidiakona; jeszcze 11 III 1304 biskup poznański nazwał go tylko kanonikiem (KDW, t. II, nr 883:
„dominus Nicolaus, filius quondam comitis Thomislai palatini Poznaniensis, noster Poznaniensis canonicus”; w tym roku poniedziałek po Reminiscere wypadał 24 II). Natomiast
terminus ante quem — wzmianka o możliwej karze ze strony króla („pena, que cadit ex
parte regis”).
395
Tamże: „fratrem suum comitem Iohannem et alium comitem Dirsicragium filium Dobrogosti in fideiussione obligavit”.
396
Tamże: „presentibus (...) comite Abracham filio Dobrogosti et plebanis de Samotul (...),
quorum sigillis presentem kartam fecimus roborari”.
397
KDW, t. II, nr 1023.
398
Zob. wyżej, przypis 185.
399
Zob. W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959, s. 19–20.
400
KDW, t. II, nr 885.
401
KDW, t. II, nr 908 (kiedy występuje jeszcze bez urzędu), 915.
402
KDW, t. II, nr 915: „servitiis fidelibus exigentibus eiusdem Dobrogostii”.
403
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 195–197; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt.,
s. 126–127; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 78.
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jakichkolwiek innych możliwości) utożsamiam z Mikołajem z Nowego Miasta
herbu Doliwa, wcześniej kasztelanem kowalskim404. Oznacza to dymisję Dobrogosta ze strony nowego władcy Wielkopolski. Dymisję zresztą przejściową, gdyż
już od 16 VIII 1316 r. pojawia on się znów jako wojewoda poznański, tym razem
przy Łokietku405. Tego roku obronił on Dzwonowo przed najazdem brandenburskim406. Doszedł więc do ostatecznego porozumienia z księciem Władysławem,
który przywrócił mu godność wojewody. Dobrogost z Dzwonowa zmarł po 19 XI
1319 (pobyt w Brześciu Kujawskim w otoczeniu Łokietka)407, a zapewne nawet
po 5 VI 1320 (następca jeszcze bez tytułu)408, natomiast przed 16 IV 1321 r.
Tę ostatnią datę ma dokument następcy Dobrogosta na palacji poznańskiej
i równocześnie starosty wielkopolskiego Przybysława Borkowica z Sierakowa.
Podaje on, że w chórze katedry poznańskiej odwiedziła go wujenka (avuncula)
— wdowa po niegdyś wojewodzie Dobrogoście (niewymieniona z imienia), wraz
ze swym pasierbem Dzierżykrajem, dokonując wobec niego, jako starosty, nadania biskupowi i kapitule poznańskiej wsi Górka pod Śremem „pro iniuriis et
dampnis, illatis per eundem comitem Dobrogostium palatinum bonis ecclesie
Poznaniensis”, za co tenże wojewoda Dobrogost oraz jego syn zmarli i zostali pochowani pod ekskomuniką, o której zdjęcie wdowa i syn Dzierżykraj prosili409.
Można przyjąć, że owe szkody wyrządził Dzwonowski w czasie walk o panowanie w Wielkopolsce, broniąc sprawy Głogowczyków; analogicznie bowiem jego
siostrzeniec Przybysław Borkowic odpowiadał za szkody uczynione katedrze
gnieźnieńskiej, płacąc (1318) wsią Wierzbiczany410. Powinowactwo, a w konsekwencji pokrewieństwo obu rodzin umieściło je w jednym obozie politycznym,
gdy tymczasem arcybiskup i biskup poznański kilka lat po upadku rządów
czeskich opowiadali się za Łokietkiem411. W świetle źródeł Dobrogost z Dzwonowa miał więc dwie kolejne żony — nie znamy ani ich imion, ani pochodzenia.

KDW, t. II, nr 826 — z zupełnie mylną datą 29 XI 1299, z którą nie zgadzają się ani
świadkowie, ani okoliczności. Jest to zatwierdzenie przez Władysława Łokietka nadania
biskupa poznańskiego dla jego katedry z 9 VII 1304 r. (KDW, t. II, nr 885). Większość dotychczasowych badaczy uważała to zatwierdzenie za falsyfikat, czego zupełnie nie można
się dopatrzyć w jego treści w porównaniu z dokumentem nadania. J. Bieniak, Poznański
dokument Władysława Łokietka z 29 listopada 1314 r., [w:] Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 1992,
s. 157–168, uznaje dyplom Łokietka za autentyczny z pomyloną datą, przenosząc go na
29 XI 1314 r., któremu to czasowi odpowiadają zarówno świadkowie, jak i okoliczności
(pobyt tego księcia w Poznaniu w tym samym miesiącu). Dalszą polemikę w tej sprawie
zob. T. Jurek, Dzieje właścicieli, [w:] R. Grygiel, T. Jurek, Doliwowie z Nowego Miasta nad
Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, Łódź 1996, s. 296; J. Bieniak,
Średniowieczne polskie rody rycerskie. Stan badań, problemy sporne, możliwości i trudności badawcze, [w:] Genealogia — stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski
średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski i J. Wroniszewski, Toruń 2003,
s. 56–58.
405
KDW, t. II, nr 988.
406
KDW, t. III, nr 2043.
407
KDW, t. VI, nr 90.
408
KDW, t. II, nr 1021.
409
KDW, t. II, nr 1023.
410
KDW, t. II, nr 1003.
411
J. Bieniak, Przybysław Borkowic z Koźmina, [w:] PSB, t. 29, Wrocław 1986, s. 135–
136; tenże, Poznański dokument..., dz. cyt., s. 165–166.
404
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Synami pierwszej byli Dzierżykraj Świdwa z Dzwonowa412 oraz Abraham413; synów drugiej nie znamy z liczby ani imion — wiemy tylko, że istnieli414. Miał też
dwie anonimowe siostry: żonę Borka z Sierakowa herbu Napiwo, burgrabiego
kościańskiego z ramienia Henryka Głogowczyka (matkę Przybysława Borkowica)415, oraz żonę Sułka, którego trudno zidentyfikować. Źródło, w którym występuje on jako „sororius” Dobrogosta (1310), podaje tylko jego imię416. W swoim
czasie próbowałem utożsamić go z Sułkiem z Krobi, znanym jako świadek prywatnego dokumentu Przybysława Borkowica (1307)417, ewentualnie także z bliskim Henrykowi głogowskiemu Sułkiem z Lasocina, kasztelanem zbąszyńskim
i krótko wojewodą poznańskim w służbie tego księcia418. Drugą z tych identyfikacji odrzucił Tomasz Jurek, wykazując inne imiona synów obu Sułków z różnymi przydawkami własnościowymi419. Tożsamość Dobrogostowego szwagra
z Sułkiem z Krobi pozostaje możliwa.
Czas zająć się pięciu synami Tomisława z Szamotuł. Pisałem już o nich wiele
w poprzedniej części niniejszego rozdziału. Najstarszy z nich — Wincenty — występuje źródłowo od 1262 do 1298 r., pojawia się jednak stosunkowo rzadko.
Pierwszy przekaz z jego udziałem — to świadczenie na dokumencie Bolesława
Pobożnego, wśród innych szlachciców nieposiadających jeszcze urzędów420. Między 31 X 1271 a 3 VII 1272 r. został po ojcu cześnikiem poznańskim; na urzędzie
tym występuje w zachowanych źródłach tylko raz421. Miał następcę 4 VI 1278 r.;
kolejną znaną swą godność — kasztelanię santocką — mógł objąć wszak dopiero w 1280 r. (po 9 II), tym razem ze względu na poprzednika422. Tymczasem
więc (przynajmniej w latach 1278–1280) musiał pełnić jakiś niewiadomy urząd.
Kasztelanię santocką opuścił między 16 III 1281, czy raczej 22 XI 1282, a 14 X
1286 r. na rzecz stryja — Dzierżykraja423, przechodząc na wieleńską. Znów więc,
jak w przypadku Dzierżykraja, chodziło o kasztelanie graniczące z Brandenburgią. Jako komes wieleński Wincenty znalazł się w źródłach tylko raz — dopiero
15 V 1298 r., kiedy to Władysław Łokietek w nagrodę za wierne służby nadał mu i jego potomstwu gród Wieleń, miasto Wronki, wsie Drawsko, Niedźwiedzica, Rosko, „Baloowa” i Biała oraz cło na Warcie. Na dokumencie świadczyli
dwaj posiadający urzędy bracia odbiorcy: kasztelan gnieźnieński Kiełcz i stolnik
Dobrogost424. Jest to ostatnia wiadomość o żyjącym Wincentym Tomisławicu.
Był on również ostatnim kasztelanem wieleńskim; urząd ten zanikł w związku

J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 44; tamże źródła.
J. Pakulski, tamże, s. 40, 44, utożsamił go (chyba słusznie) z niewymienionym z imienia synem Dobrogosta, który zmarł przed 1321 r. jako objęty wraz z ojcem ekskomuniką.
414
Wspomina o nich dokument wymieniony w przypisie 409.
415
Nie wymienia jej monografia Pakulskiego (zob. Nałęcze..., dz. cyt., s. 40, gdzie występuje tylko żona Sułka), choć słowo avuncula (zob. przypis 409) nie budzi żadnych wątpliwości.
416
KDW, t. II, nr 937.
417
KDW, t. II, nr 913.
418
J. Bieniak, Poznański dokument..., dz. cyt., s. 165–166.
419
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 100.
420
KDW, t. I, nr 603.
421
Zob. wyżej, przypis 208.
422
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 297, 298, 378, 379.
423
Tamże, nr 379, 115, 380. Zob. wyżej, fragment dotyczący Dzierżykraja w tym samym
podrozdziale.
424
Zob. wyżej, przypis 87.
412
413
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z przejściem tego grodu w jego ręce jako własność prywatna. Jak wyjaśniłem wyżej425, Wincenty miał dwóch synów, innych niż mu dotąd przypisywano, mianowicie duchownego Tomisława — po dłuższej karierze kantora gnieźnieńskiego,
oraz świeckiego Wincentego z Wielenia, może piastującego w 1326 r. kasztelanię
przemęcką, choć w grę wchodzi tu także jego stryjeczny brat i imiennik, późniejszy wojewoda poznański. Pierwsze wystąpienie źródłowe młodszego Wincentego,
już pisanego „z Wielenia” (15 II 1319), można uważać za terminus ante quem
śmierci kasztelana Wincentego Tomisławica426. Natomiast pismo papieskie do
duchownego Tomisława, wówczas kustosza gnieźnieńskiego (1325), dowodzi, że
nieżyjący już ojciec tegoż Wincenty posiadał pas rycerski427.
Kiełcz, drugi z kolei Tomisławic, zaczął swój ciąg urzędów od miecznikostwa
gnieźnieńskiego, na którym spotykamy go — jednorazowo — w poznańskim dokumencie Przemysła II 2 II 1286 r.428 Następnie był kasztelanem santockim;
w październiku 1294 r. towarzyszył księciu Przemysłowi na Pomorzu (w Gdańsku
i Świeciu)429. Do tego awansu doszło najprawdopodobniej w 1291 lub 1292 r.430
Odtąd występował już często — w 1295 r. jako kasztelan zbąszyński dwukrotnie
w dokumentach książęcych bez daty dziennej431; wreszcie w Poznaniu 25 I 1296 r.,
w ostatnim dyplomie króla Przemysła przed jego podróżą na miejsce zgonu, kiedy wystąpił wraz z bratem Dobrogostem432. Jest to poszlaka (ale tylko poszlaka),
że obaj mogli się znaleźć z królem również w Rogoźnie. Po śmierci Przemysła
Kiełcz, razem z większością dostojników i szlachty wielkopolskiej, opowiedział
się bezzwłocznie za Władysławem Łokietkiem. Z ramienia tegoż księcia należał
on do grona kilkunastu osób poświadczających układ krzywiński z Henrykiem
głogowskim (10 III 1296)433. W zachowanych źródłach wystąpił w roli kasztelana
zbąszyńskiego po raz ostatni 10 V 1296 r.434; awans na kasztelana gnieźnieńskiego (po Zbylucie Pałuce) otrzymał od Łokietka między 27 X t.r. a 6 XII 1297435. Była
to widocznie nagroda za pozostanie Kiełcza w służbie księcia Władysława, chociaż Zbąszyń znalazł się w konsekwencji układu krzywińskiego pod panowaniem
Henryka, a między obu książętami wznowiły się tymczasem działania wojenne.
Jako kasztelan gnieźnieński Kiełcz występuje w ciągu dwóch lat na ośmiu zachowanych dokumentach Władysława Łokietka, zarówno w Wielkopolsce, jak na
Pomorzu436. Wśród tych dokumentów jest nadanie dla Kiełczowego brata, kasztelana wieleńskiego Wincentego (które Kiełcz poświadczył wraz z drugim bratem,
Dobrogostem)437, jak również dyplom z datacją in castris in Scomlyno — więc
podczas walki z Głogowczykiem (gdzie Kiełcz wystąpił wraz z bratem stryjecznym,
kasztelanem ujskim Chwałem)438. Wśród narastających trudności Kiełcz stanowił
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Zob. końcową część poprzedniego podrozdziału.
KDW, t. II, nr 1005.
Zob. wyżej, przypisy 257, 267–269 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 146, zob. nr 83 (korekta daty).
KDW, t. II, nr 724–726.
Zob. Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 380–382.
KDW, t. II, nr 730, 731.
Zob. wyżej, przypis 155 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 138 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
KDW, t. VI, nr 52.
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 138, 139.
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 169–170; tamże źródła.
Zob. wyżej, przypis 87.
Zob. wyżej, przypis 391 i odpowiadający mu fragment tekstu.

66

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

więc niezachwiany filar rządów Łokietka w Wielkopolsce439. W okresie panowania Wacławów czeskich nie występuje on w ogóle w zachowanych źródłach. Nie
ma w nich jednak również jakiegokolwiek innego kasztelana gnieźnieńskiego440.
W efekcie nie możemy powiedzieć, czy Kiełcz towarzyszył księciu Władysławowi
na wygnaniu, czy też pozostał na urzędzie, odnosząc się jednak do nowej władzy
z wyraźnym dystansem. Po powrocie Łokietka do kraju znowu stanął po jego
stronie. Zapewne odegrał jakąś rolę w odzyskaniu dlań północno-wschodniego
skrawka Wielkopolski. Książę ten mianował go (1306) wojewodą poznańskim,
co z jednej strony wyrażało aspiracje do panowania w całej dzielnicy, z drugiej
jednak miało na razie tylko charakter tytularny, gdyż realną władzę Kiełcz mógł
sprawować jedynie w kasztelaniach należących do Łokietka441. Poza nimi bowiem
cała Wielkopolska dostała się wówczas Henrykowi głogowskiemu, który wyznaczył kolejno własnych wojewodów poznańskich — najpierw Sułka z Lasocina442,
a następnie Dobrogosta z Dzwonowa443. Z tytułem wojewody Kiełcz towarzyszył
Łokietkowi w obejmowaniu władzy na Pomorzu z końcem 1306 r. W Gdańsku należał do rozjemców, ze strony biskupa kujawskiego Gerwarda z Ostrowa, głośnej
sprawy między tymże biskupem a byłym starostą pomorskim Wacławów, Piotrem
z Nowego (17 XII)444. Z tymi samymi współrozjemcami spotkał się raz jeszcze
w Krakowie, znów przy Łokietku, który zastawił wtedy Gerwardowi Przypust na
Kujawach (4 II 1307)445. Ostatnie wystąpienie Kiełcza, ponownie w Krakowie na
dokumencie książęcym (dla trzech braci Pałuków) tylko z datą roczną 1308, wyraża przejściową rezygnację Łokietka z roszczeń do całej Wielkopolski; książę nie
nosi tam tytułu „verus heres tocius Regni Polonie”, a Kiełcz tytułu wojewody poznańskiego, jest tylko „strenuus miles”446, więc pasowany. Przyczyną tej rezygnacji była trudna naówczas sytuacja państwa Łokietkowego — konflikt z biskupem
krakowskim Janem Muskatą w Małopolsce, spisek Święców i następnie agresja
brandenburska na Pomorzu. Dokładniejszą datą omawianego dokumentu jest
zapewne czerwiec 1308 r., jak wskazuje jego podobieństwo (świadkowie i miejsce
wystawienia) do innego dyplomu książęcego, zawierającego datę „infra octavas
Sancte Trinitatis” (10–15 VI) t.r.447 Jest to więc terminus post quem zgonu wojewody Kiełcza. Terminu ante quem szukać należy w dniu 25 VIII 1310 r., kiedy na
dokumencie Dobrogosta z Dzwonowa, wojewody poznańskiego z nominacji Henryka głogowskiego, pojawił się wojewoda nakielski Niemierza, również Nałęcz448.
Utworzenie z wielkopolskich nabytków Łokietka osobnego województwa nakielskiego było politycznym wyjściem z sytuacji, wymuszającej wciąż tymczasowy
pokój z Wielkopolską książąt głogowskich449.
Żony ani dzieci wojewody Kiełcza przekazy nie zanotowały. Ze względu na to,
że imię Kiełcz nie występowało przedtem w rodzie Nałęczów (przejęte zapewne,

K. Jasiński, Rola..., dz. cyt., s. 240; J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 169–170;
tenże, Kiełcz..., dz. cyt., s. 330; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 40, 125.
440
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 139, 140.
441
J. Bieniak, Kiełcz..., dz. cyt., s. 330.
442
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 83, 100.
443
Zob. wyżej, przypisy 401–403 i odpowiadający im fragment tekstu.
444
KDP, t. II, nr 195.
445
KDP, t. II, nr 196.
446
KDW, t. II, nr 919.
447
KDP, t. II, nr 202; J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 48–49.
448
KDW, t. II, nr 937.
449
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 170.
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jak już wyżej zaznaczyłem, od Awdańców), w późniejszych rodzinach tego herbu używających danego imienia można doszukiwać się potomstwa wojewody lub
przynajmniej bliskich jego krewnych. Szczegółową analizę przeprowadziłem wyżej,
w podrozdziale poprzednim450. Należą tu więc Nałęcze sieradzko-łęczyccy, a także
pewne rodziny z okolic Szamotuł, Poznania oraz ze wschodniej Wielkopolski. Można dopatrywać się tu zarówno dziedziczenia (wsie pod Szamotułami), jak i nadań
ze strony Łokietka dla bliskiego mu dostojnika (zwłaszcza wsie w Sieradzkiem
i Łęczyckiem). Można wskazać córkę Kiełcza Tomisławica w postaci (nieznanej
z imienia) żony Piotrka z Redgoszczy herbu Pałuka, ponieważ najstarszy syn tegoż
Piotrka otrzymał imię Kiełcz, dotąd u Pałuków niewystępujące451. Małżeństwo to
nastąpiło widocznie w ostatnim, realnie „nakielskim” okresie życia wojewody. Pałucy z Łekna i Redgoszczy opowiedzieli się w 1306 r., analogicznie jak Kiełcz, za
Władysławem Łokietkiem452. Nie wiemy, czy i jakie pokrewieństwo wiązało naszego Kiełcza z innym jego imiennikiem — kolejno kanonikiem, kustoszem i scholastykiem gnieźnieńskim Kiełczem z Tuliszkowa w Konińskiem453.
Trzeci z synów wojewody Tomisława, Dobrogost z Szamotuł, zwany Małym
(Parvus), pojawił się źródłowo po raz pierwszy u boku brata — kasztelana zbąszyńskiego Kiełcza na ostatnim dokumencie Przemysła II, 25 I 1296 r. w Poznaniu.
Nie piastował jeszcze wtedy urzędu454. Z tym samym bratem wystąpił następnie
przy Łokietku jako świadek nadania przez tego księcia Wielenia, Wronek i pięciu
wsi dla innego brata — kasztelana wieleńskiego Wincentego, w Pyzdrach 15 V
1298 r. Książę zatytułował go wówczas dapifer noster455. Maria Bielińska uznała go za stolnika gnieźnieńskiego; w rzeczywistości mogło tu chodzić zarówno
o Gniezno, jak Poznań, ponieważ w żadnej z tych ziem nie ma w danym czasie
innego stolnika456. W podziale ojcowizny Dobrogost odziedziczył Szamotuły, gdyż
stamtąd następnie się pisał. Za panowania Wacławów Dobrogosta, podobnie jak
jego braci, nie ma w dokumentach starostów. W przeciwieństwie do Kiełcza, a także Mikołaja, w 1306 r. opowiedział się on za Henrykiem głogowskim. „Doceniwszy
wierne służby tegoż Dobrogosta”, Głogowczyk darował mu wieś Gradowice, które
tenże w lutym 1308 r. zamienił z biskupem i kapitułą poznańską na Popowo pod
Szamotułami457. Jakiś czas po śmierci tego księcia przeszedł jednak na stronę
Władysława Łokietka. Jak dowiadujemy się z dopisku w Kronice Długosza, pobił
on pod Kłeckiem wojska głogowskie dowodzone przez Jana z Bibersteinu458. Był
to początek powstania Wielkopolan przeciw młodym Głogowczykom. Datowany
zwykle na rok 1312, przez Tomasza Jurka przesuwany już na 1310459 — zgodnie

Zob. wyżej, przypisy 189–201 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. W. Semkowicz, Ród Pałuków, „Rozprawy Akademii Umiejętności, wydział historyczno-filozoficzny” [dalej: RAUhf], t. 49: 1907, s. 214 i tabl. I.
452
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 166.
453
Kiełcz z Tuliszkowa występuje w latach 1339–1375 (KDW, t. IV, XI — indeksy). J. Nowacki, Kościół katedralny w Poznaniu. Studium historyczne, Poznań 1959, s. 253, zaliczył
go do Nałęczów. Gdyby tak było, mógłby on być wnukiem Kiełcza Tomisławica. Nie mamy
jednak źródłowych dowodów, aby w Tuliszkowie dziedziczyli wówczas Nałęcze, a od końca
XIV w. siedzieli tam dowodnie Dryje.
454
Zob. wyżej, przypisy 155, 156 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
455
Zob. wyżej, przypis 87.
456
Urzędnicy wielkopolscy, dz. cyt., cz. 1, nr 158; por. nr 343, 344.
457
KDW, t. II, nr 915; J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 196.
458
Długosz, Ann., ks. IX, s. 62.
459
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 124–125.
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z datą, pod którą dopisek włączono. Nie wydaje się to przekonywające. Pod ten
sam rok wpisano, tą samą ręką, dalszy ciąg owego dopisku, dotyczący późniejszego wydarzenia w Wielkopolsce, mianowicie zdobywania Poznania460. Kontynuacja
rocznika kapituły poznańskiej podaje, że już za czasu następców księcia Henryka
„utrzymywał się w znacznej mierze pokój, choć niezupełny”461. Nie dałoby się
tak pisać o wojnie domowej, w której przeciwnicy owych książąt wygrywaliby
bitwy i dysponowali już ziemią gnieźnieńską. Przede wszystkim jednak nie sposób uwierzyć autorowi, kiedy pisze, że Głogowczycy wiosną 1311 r. nie posiadali
Gniezna, a przed lutym 1312 je znów odzyskali. Jakim wojskiem, skoro to, które
wprowadzili, zostało pobite? W jaki sposób da się udowodnić ich bojową przewagę? Jeśli w układzie podziałowym z tej ostatniej daty nie panowali oni jedynie nad
Nakłem i Koninem, swobodnie natomiast zarządzali Gnieznem462 — oznacza to,
że niczego jeszcze ze swego dotychczasowego władztwa nie utracili. Grzymałowie
z Gułtów, występujący w Gnieźnie w kwietniu i maju 1311 r. (chodziło tu o zwrot
przez nich zastawu dla bożogrobców gnieźnieńskich)463, byli wówczas mieszanymi poddanymi Łokietka i Głogowczyków464; dowodzi to tylko tego, że między obu
księstwami panował jeszcze wówczas pokój. Nic wspólnego z Kujawami nie miał
świadek tych dokumentów — wojski gnieźnieński Luder z Łabiszyna465. Wreszcie
obecność pod Kłeckiem wojska wysłanego przez księcia żagańskiego świetnie tłumaczy się zobowiązaniem wpisanym do układu podziałowego: „Ci z nas, którzy
otrzymają Poznań i Żagań, własnym kosztem i własną szkodą winni będą wspomóc tych braci, którzy dostaną Gniezno i Kalisz, setką ludzi uzbrojonych w ciągu
jednego roku celem zdobycia Nakła i Konina; tak że którzy od dnia niniejszego
podziału zostaną przez nich upomniani o pomoc, w ciągu czterech tygodni od
dnia upomnienia mają udzielić im wspomnianych posiłków” (29 II 1312)466. Rzecz
jasna, musiało się to odnosić także do zagrożenia dotychczasowego stanu posiadania, którego to zagrożenia w momencie zawierania podziału jeszcze nie przewidywano. Zwycięstwo Dobrogosta z Szamotuł pod Kłeckiem nastąpiło przeto nie
wcześniej niż w 1312 r., co tylko potwierdza opinię ogółu badaczy o rzeczowym
związku powstania Wielkopolan ze wcześniejszym od niego podziałem księstwa.
Opinię tę podtrzymuje zresztą także Jurek467 — tyle, że wyłącza z powstania czasowo „epizod kłecki”468.
Jako związany już z Łokietkiem, Dobrogost występuje przy tym księciu
„apud Poznaniam” 6 XI 1314 r.; zachowany w piętnastowiecznym transumpcie

Długosz, Ann., ks. IX, s. 63–64.
MPH s.n., t. VI, s. 55: „stetit pax tempore ipsorum aliquanta, non tamen perfecta,
duobus annis”.
462
KDW, t. II, nr 952.
463
KDW, t. II, nr 942, 943.
464
A. Szweda, Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001, s. 171.
465
Zob. KDW, t. XI, nr 1741.
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KDW, t. II, nr 952: „illi de nobis qui obtinebunt Poznaniam et Saganum, in propriis
expensis et super proprium dampnum debent iuvare fratres illos, qui obtinebunt Gneznam et Kalis, cum centum viris armatis infra unum annum ad expugnandum Nakil et
Conyn; ita, quod quicunque a die presentis divisionis per eos pro iuvamine monebuntur,
infra quatuor septimanas a die monicionis eis debent subsidium prestare prelibatum”.
467
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 125–126; tamże (przypis 57) wcześniejsza literatura.
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W późniejszej pracy: Notes..., dz. cyt., s. 161, traktuje rzecz alternatywnie — 1310 lub
1312. W ostatniej: Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański, dz. cyt.,
s. 580, widzimy rok 1310 ze znakiem zapytania.
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dokument podaje w zniekształconej postaci jego ówczesną godność ziemską.
Lista świadków zaczyna się od wojewody kaliskiego Marcina; kolejnym jest
kasztelan poznański Przedpełk, po czym przychodzi zepsuty zapis: „Dobrogostio Petrkowie (lub Petrkowic) iudice Gneznensibus” i wreszcie rycerz bez
urzędu Jan z Pomorzan, zresztą brat Dobrogosta z Szamotuł469. Ze względu na
liczbę mnogą przymiotnika „gnieźnieński” pierwotny, prawidłowy zapis zniekształconego tekstu mógł brzmieć jedynie: „Dobrogostio [jakiś urząd, opuszczony przez kopistę], Petrkone iudice Gneznensibus”470. Miejsce Dobrogosta
w testacji — między kasztelanem poznańskim a sędzią gnieźnieńskim — wskazuje tu na urząd kasztelana gnieźnieńskiego, przez nikogo innego wówczas nieobsadzony. Rozwiązanie takie zaproponowałem już wcześniej471 i zostało ono
ogólnie przyjęte472. Jako kasztelan gnieźnieński Dobrogost z Szamotuł zmarł
między 6 XI 1314 a 22 IV 1316 r., kiedy pojawił się jego następca, Piotr z Miłosławia473. Można sądzić, że pozostawił on jakieś krótko żyjące i bezpotomne dziecko, skoro Szamotuły przeszły po nim na synowca Wincentego, chyba
jednak nie od razu, gdyż jakiś czas tenże pisał się z Pomorzan474. Jeśli była to
córka, Szamotuły mogły być od niej przez stryjecznego brata zwyczajowo wykupione, co tłumaczyłoby fakt, że nie dziedziczyli w nich także inni Nałęcze,
w jednakowym stopniu spokrewnieni.
Mikołaj zwany Szamotuła — jak pisze go za zaginionym źródłem Kronika Długosza475 — był jedynym duchownym spośród pięciu braci Tomisławiców. Popularność imienia powoduje pewne trudności w odtworzeniu jego kariery. Rolę
czołowych świateł odgrywają tu dwa dokumenty: biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby z 11 III 1304 r.476 i jego własny (choć mający obiektywną formę instrumentu notarialnego) bez daty rocznej, a tylko z dzienną: „feria secunda post
Reminiscere”477. Dokument biskupa, któremu zawdzięczamy wyraźnie podaną
filiację Mikołaja z Szamotuł, zwie go tylko kanonikiem poznańskim, w dyplomie bez daty rocznej natomiast tenże występuje już z tytułem archidiakona poznańskiego, który daje mu także wzmiankujący o jego śmierci dopisek w Kronice
Długosza478. Nominacja jego na archidiakona — mniejszego, czyli pszczewskiego479 — nastąpiła przeto między wystawieniem obu powyższych dokumentów;
nie sposób bowiem przyjąć, aby kancelaria biskupia pominęła ważniejszy urząd

KDW, t. VI, nr 85; wcześniej Pomniki Prawa wydawane przez Warszawskie Archiwum
Główne, t. II, wyd. W. Graniczny i A. Mysłowski, Warszawa 1915, nr 127. Wydawnictwa
te różnią się w odczytaniu owego zapisu: Petrkowie bądź Petrkowic.
470
Piotrek występuje między 1308 a 1318 r. dwukrotnie z tytułem sędziego gnieźnieńskiego (KDW, t. II, nr 915 i właśnie KDW, t. VI, nr 85), dwukrotnie — sędziego kaliskiego
(KDW, t. II, nr 973, 1003).
471
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 196–197 i przypis III/401.
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J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 41–42, 129 i tabl. III; KDW, t. VI, nr 85, przypis 5;
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 32; T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły...,
dz. cyt., s. 23 i tabl. „Nałęcze Szamotulscy”; tenże, Szamotulski Tomisław, kasztelan i wojewoda poznański, dz. cyt., s. 580.
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Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 33.
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Zob. wyżej, przypisy 247–253 i odpowiadający im fragment tekstu.
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Zob. wyżej, przypis 172.
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KDW, t. II, nr 883.
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KDW, t. III, nr 2039.
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Zob. wyżej, przypis 172.
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Zob. J. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 287–289, o danych urzędach.
469

70

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

sprawcy poświadczonego przez swego zwierzchnika pisma (chodziło o nadanie
wsi Łążek przez Mikołaja klasztorowi w Paradyżu), której to osoby genealogię tak
dokładnie potrafiła przedstawić. Tym samym nie do utrzymania jest dotychczasowy pogląd, przyjmowany wcześniej również przeze mnie, że Mikołaj z Szamotuł
był owym archidiakonem już od 1301 r.480 Wiadomości o archidiakonie Mikołaju
z lat 1301–1302481 odnoszą się do poprzednika naszego Mikołaja, choć o tym
samym imieniu. Szamotulski natomiast znajduje się w tym czasie (30 VI–5 VII
1302) w gronie kanoników poznańskich482. Wcześniej kanonicy o imieniu Mikołaj pojawiają się w Poznaniu po długiej przerwie od 3 XI 1287 r.483; nie sposób
jednak wśród nich rozróżnić obu późniejszych kolejnych archidiakonów mniejszych. Z wyjątkiem dwóch dokumentów: z 16 X 1296 i 17 IV 1298 r., gdzie występuje dwóch kanoników Mikołajów obok siebie484. Pierwsza z tych dat stanowi
więc pewny początek funkcjonowania Mikołaja z Szamotuł w poznańskiej kapitule katedralnej.
Dokument z poniedziałku po niedzieli Reminiscere, który tegoż Mikołaja tytułuje już archidiakonem, może natomiast (co już wyżej zaznaczyłem) pochodzić
albo z 15 III 1305, albo z 28 II 1306 r.485 Między zaś 11 III 1304 a drugą z owych
dat powstały jeszcze dwa zachowane dyplomy biskupa Andrzeja, które budzą
potrzebę rozróżnienia obu Mikołajów z tej samej katedry: pierwszy z 9 VII 1304,
z kanonikiem o tym imieniu w testacji486, i drugi z 4 XII 1305 r., odpowiednio z archidiakonem Mikołajem, znów występującym na ostatnim miejscu wśród trzech
obdarzonych danym tytułem — zatem archidiakonem pszczewskim487. W pierwszym z nich pojawia się nadto rycerz Dobrogost — na czołowym miejscu wśród
czwórki rycerzy, lecz bez żadnego urzędu. Nie wiadomo, czy chodzi o Dobrogosta
z Szamotuł, czy o Dobrogosta z Dzwonowa, też z Mikołajem Szamotułą związanego pokrewieństwem i bliską chronologicznie współpracą488. W jakimś czasie
Mikołaj kupił od męża swej siostry — Beniamina Zaręby wieś Łążek (Lansis),
którą następnie (1304) darował cystersom paradyskim489. W końcu 1306 r. wraz
z bratem Kiełczem towarzyszył Władysławowi Łokietkowi podczas obejmowania
przezeń Pomorza490. Dopisek w Kronice Długosza podaje okoliczności jego gwałtownej śmierci w czasie walk o Poznań, kiedy broniący władzy Głogowczyków
wójt Przemek ufortyfikował katedrę poznańską, a domy prałatów i kanoników
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J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 171; J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 42;
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KDW, t. II, nr 843 (na trzecim miejscu wśród trzech archidiakonów), 854, 855 (na
drugim miejscu wśród dwóch archidiakonów). Chodzi więc o archidiakona mniejszego.
482
KDW, t. II, nr 854, 855.
483
KDW, t. I, nr 583.
484
KDW, t. II, nr 754, 780. W pierwszym z nich jeden z Mikołajów określony jest także
jako kanclerz biskupi; nie wiadomo jednak, czy to nie pomyłka kopisty, gdyż zarówno
wcześniej, jak i później na tym stanowisku występuje Jakub.
485
Zob. wyżej, przypis 394.
486
KDW, t. II, nr 885.
487
KDW, t. II, nr 896.
488
Zob. wyżej, przypisy 394–397 i odpowiadający im fragment tekstu.
489
Zob. wyżej, przypisy 382–387 i odpowiadający im fragment tekstu.
490
Pommerell. UB, nr 652; zob. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 171–172. Zatytułowany wciąż jeszcze tylko kanonikiem, jednak przez pisarza odległego od Wielkopolski.
W tym czasie nie mogło chodzić o kogoś innego.
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uległy spaleniu . Wydarzenia te datuje się w historiografii naukowej na różne
okresy roku 1314: od początku tego roku do jesieni492.
O ostatnim synu Tomisława, Janie z Pomorzan, wiemy najmniej. Występuje
on w źródłach zaledwie dwukrotnie i nie piastował urzędu. W dokumencie z poniedziałku po Reminiscere — więc w 1305 lub 1306 r. — figuruje jako poręczający za swego brata, archidiakona poznańskiego Mikołaja. Widocznie uczestniczył
w powstaniu Wielkopolan na rzecz Łokietka, skoro pojawia się (z przydawką posesjonatywną) na dokumencie tego księcia „apud Poznaniam” 6 XI 1314 r.493 Jak
pamiętamy, Pomorzany należały do posiadłości ziemskich wojewody Tomisława
z Szamotuł, po Janie zaś były własnością wojewody Wincentego, w Kronice Długosza pisanego zarówno z Szamotuł, jak z Pomorzan494. Następstwo to wskazuje, że
(wbrew dotychczasowej opinii literatury) synami Jana z Pomorzan byli wojewoda
poznański i starosta wielkopolski Wincenty oraz bracia tegoż: cześnik kaliski Dobrogost i kasztelan poznański Tomisław. Filiację tę szeroko objaśniłem już wyżej495.
Prócz Pomorzan Jan posiadał dowodnie wieś Nieczajnę, skąd pisała się (widocznie
jako z oprawy wdowiej) jego anonimowa żona, żyjąca jeszcze w 1338 r.496
491

*
Spośród klejnotników rodu Zarębów świadkiem ostatniego dokumentu króla
Przemysła, z 25 I 1296 r. w Poznaniu, był wojewoda poznański Beniamin497.
Z tragedią w Rogoźnie historiografia naukowa wiąże jednak najczęściej ówczesnego podkomorzego kaliskiego Sędziwoja z Jarocina, znanego jako sprawca
incydentu kaliskiego z jesieni 1284 r. Beniamin i Sędziwój byli zresztą politycznymi — i na pewno osobistymi — przyjaciółmi498. Genealogicznie należeli do
dwóch rozrastających się wówczas linii Zarębów, wywodzących się od dwóch
rodzonych braci: Olbrachta i Wawrzyńca499. Beniamin był mianowicie synem
drugiego z nich500, Sędziwój zaś wnukiem pierwszego, po synu tegoż — Janku501.
Z kolei wspólnym ich przodkiem, ojcem Olbrachta i Wawrzyńca, był Jan Jankowic, występujący 25 XII 1208 r. na dokumentach Władysława Odowica, podówczas księcia kaliskiego502, później cześnik tego księcia503. Jan i jego ojciec Janek
są najdawniejszymi znanymi Zarębami.

Zob. wyżej, przypis 172.
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 128–129; tamże (w przypisie 78) starsza literatura.
Badacz ten wypowiada się raczej za wczesnym terminem.
493
Zob. wyżej, przypisy 173, 174 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
494
Zob. wyżej, przypisy 182, 183, 247–251 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
495
Zob. końcową partię poprzedniego podrozdziału.
496
Zob. wyżej, przypisy 284, 285 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
497
Zob. wyżej, przypisy 155, 156 i odpowiadający im fragment tekstu.
498
Zob. wyżej, przypisy 150–154 i odpowiadający im fragment tekstu,
499
Zob. Długosz, Ann., ks. V/VI, Warszawa 1973, s. 257: „Wladislaus dux filius Oddonis
assumptis sibi in auxilium quibusdam Polonie militibus, et signanter Albrachto et Laurentio filiis Iohannis, monasterium insigne Mogilno spoliat, predatur et devastat” (rękopis Długosza pod 1230 r.). Wiadomość powtórzyła inna ręka piętnastowieczna w formie
dopisku w kronice (pod 1225 r.) — tamże, s. 243; wygląda to na korektę daty Długosza.
500
KDW, t. VI, nr 9; KDW, t. I, nr 374, 391, 392.
501
KDW, t. I, nr 305, 364, 546; KDW, t. VI, nr 36; KDW, t. II, nr 693; MPH, t. II, s. 850.
502
KDW, t. I, nr 64, 65; zob. Chronologia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957, s. 64.
503
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 10. Dokument ten, choć zachowany w oryginale (KDW, t. I, nr 77), nie zawiera roku. Rok 1212 miał egzemplarz przekazany papieżowi do zatwierdzenia.
491
492
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Tablicę genealogiczną Zarębów zawiera już podręcznik Włodzimierza Dworzaczka — ograniczoną wszakże tylko do linii Olbrachtowiców504. Wawrzyńca
i jego potomstwo wpisał do tego rodu Kazimierz Jasiński505. Obszerny artykuł
Jana Pakulskiego objął już wszystkie wczesne generacje Zarębów — do przełomu XIII i XIV w.506 Moje studia dotyczyły różnych rodzin Zarębów w końcu XIII
i na początku XIV w.507, a także gałęzi jarocińskiej do końca tego ostatniego stulecia508. Gałąź ta doczekała się w końcu monografii autorstwa Ryszarda Grygiela
— archeologa, który oprócz własnych badań nad Jarocinem przedstawił również
aktualny stan badań nad rodziną dziedziców509. Wreszcie do Zarębów z czasów
Rogoźna dochodzi ważki artykuł Błażeja Śliwińskiego510, a następnie monografia
Tomasza Jurka, która ustaliła rzeczywisty czas zgonu głównego „podsądnego” —
wojewody poznańskiego w końcu życia, Sędziwoja z Jarocina511.
Genealogia Zarębów nie wykazuje w tej chwili takich kwestii spornych, jakie
występują co do Nałęczów. Mamy tu do czynienia tylko z kolejnymi uzupełnieniami w coraz nowszych pracach. Możemy więc — tym razem bez podrozdziału
polemicznego — przejść z miejsca do życiorysów przodków „rogozińskiej” generacji tego rodu. Zatem bracia Olbracht i Wawrzyniec zaczęli swój źródłowy
żywot od udziału w wojsku Władysława Odowica, zabiegającego o zdobycie Wielkopolski lub przynajmniej jej znacznej części. Zachowana w Kronice Długosza
wiadomość o złupieniu przez pewnych rycerzy wielkopolskich pod wodzą Odowica klasztoru benedyktynów w Mogilnie wymienia imiennie tylko właśnie ich
dwóch512, co dowodzi ich szczególnej (signanter) roli w ówczesnym otoczeniu tego
Piasta. Z dwóch dat podanych w tym źródle: 1230 (w kronice) i 1225 (w dopisku) późniejsza nie odpowiada rzeczywistości historycznej, skoro — jak wiemy
z Rocznika kapituły krakowskiej — w 1229 r. Władysław Stary pokonał Odowica
w jakiejś bitwie i wziął go do niewoli513. Już we wcześniejszej pracy apelowałem, aby przebieg ówczesnej wielkopolskiej wojny domowej przedstawiać według
roczników, a nie czternastowiecznej dopiero Kroniki wielkopolskiej514. Natomiast
w 1225 r. i w latach z nim sąsiadujących Odowic dysponował zdobytą przez siebie częścią Wielkopolski północno-wschodniej (dzielnica ujska), Mogilno leżało
więc blisko ówczesnej „frontowej” granicy. Słuszną datę omawianego wydarzenia
— rok 1226 — zaproponował już Jurek515, ponieważ to samo źródło (dopisek do
Kroniki Długosza) określa śmierć wojewody Dobrogosta (w bitwie pod Ujściem,
15 VII 1227516) jako zaszłą „anno insequenti”517.

W. Dworzaczek, Genealogia, dz. cyt., tabl. 93.
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 92–93.
506
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 103–137, z tabl.; tenże, Rola..., dz. cyt., s. 21–32.
507
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., wg indeksu.
508
Tenże, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 104–129 i tabl.; ponadto kilka biogramów w PSB i WSB, na które powołam się tu w odpowiednich miejscach w miarę potrzeby.
509
R. Grygiel, Zarembowie..., dz. cyt., s. 50–85 i tabl.
510
B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 133–149.
511
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 38–43, 60–62, 65–66, 68, 74, 76–78, 85–86, 125–126,
128–129.
512
Zob. wyżej, przypis 499.
513
MPH s.n., t. V, s. 75.
514
Zob. wyżej, przypisy 292, 293 i odpowiadający im fragment tekstu.
515
T. Jurek, Gąsawa — w obronie zdrajcy, „Roczniki Historyczne”, t. 62: 1996, s. 157–158.
516
Zob. MPH s.n., t. VI, s. 3.
517
Długosz, Ann., ks. V/VI, s. 243.
504
505
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Dalsze losy obu braci Zarębów — to pełnienie urzędów przy Władysławie
Odowicu. Olbracht był pierwszym znanym w dziejach kasztelanem ujskim; występuje jednak tylko w falsyfikacie z datą 1181 r., zredagowanym w klasztorze
lubińskim na imię Władysława Starego518. Wprawdzie wydawca doszukiwał się
wzięcia testacji z jakiegoś autentyku tego księcia z 1230 r., nie jest to jednak
możliwe choćby dlatego, że zapisany tam wojewoda Dobrogost poległ — jak wiemy — wcześniej pod Ujściem. Fałszerz, pisząc świadków, korzystał więc z paru
dokumentów, świadkowie ci są w każdym razie autentyczni. Jako kasztelan ujski Olbracht był pierwszym dostojnikiem księstwa Władysława Odowica. Po opanowaniu przez swego księcia całej Wielkopolski (1231) awansował na kasztelana
poznańskiego. Na tym urzędzie figuruje w testacji dwóch dokumentów Odowica
dla templariuszy, zawierających tylko datę roczną 1232, których akcja wszakże
odbyła się tego samego dnia, o czym świadczy pełna identyczność świadków519.
Cezurę dzienną stanowi tu w każdym razie dyplom z 29 VI t.r., gdzie poczet
świeckich świadków otwiera kasztelan poznański Jarost520. Tenże Jarost występuje na tym samym urzędzie raz jeszcze, mianowicie w 1233 r. przed 4 IV521.
Nie może więc być żadnych wątpliwości, że Olbracht był na kasztelanii poprzednikiem (a nie następcą) Jarosta i że jego urzędowanie zakończyło się — niewątpliwie śmiercią — jeszcze przed 29 VI 1232 r. Tak właśnie stawiał sprawę
Pakulski522, natomiast w Spisach urzędników wielkopolskich — nie wiadomo
czemu — Jarost poprzedza Olbrachta523. Dokładniejsze datowanie zgonu naszego Zaręby umożliwia jeszcze jedno źródło. Jest nim mianowicie dokument fundatora klasztoru cystersów w Paradyżu, komesa Bronisza, z 31 I 1232 r., którym
wszelkie dobra swoje i swej żony przekazał po ich zgonie temuż klasztorowi. Listę
świadków otwierają Władysław Odowic (Wlodeslaus iunior dux Polonie) i biskup
poznański Paweł, znajdują się zaś w niej m.in. „Wissota filius Hugonis, Albertus
pater Herkenboldi”524. Zestawienie obok siebie dwóch tak przeciwnych oznaczeń
filiacji może budzić tylko najwyższe zdumienie. Użycie patronimium jest normą
w tego rodzaju średniowiecznych zapisach, podobnie jak podanie urzędu czy
miejscowości rezydencyjnej, ale skąd to „filionimium”? Nie można tego zrzucić
na późniejszą karierę Jarkembolda i chęć odnotowania tego imienia przez kopistę, ponieważ dokument zachował się w oryginale. Wysunięcie syna (akurat tego
spośród wielu) przy ojcu musi się tłumaczyć okolicznościami roku 1232. Wydaje
się, że jest tu tylko jedno możliwe wyjaśnienie. Olbracht, świadek akcji prawnej
— a zatem żyjący jeszcze 31 I t.r. — zmarł przed wystawieniem dokumentu; natomiast akurat Jarkembold, utrzymujący widocznie stały kontakt z osobą Bronisza, dopilnował wpisania swego ojca w testację dyplomu525.

KDW s.n., z. I, nr 1.
KDW, t. I, nr 141, 142.
520
KDW, t. I, nr 136.
521
KDW, t. I, nr 147.
522
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 108; choć kilka wierszy wyżej napisał niekonsekwentnie, że Olbracht „mógł otrzymać kasztelanię po Jaroście”, podając w przypisie
falsyfikaty ze wcześniejszą datą. Może miał na myśli rzekomych dwóch Jarostów.
523
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 301, 302.
524
KDW, t. I, nr 128; co do daty zob. J. Bieniak, Polityczne okoliczności..., dz. cyt., s. 50.
525
Wyjaśnienie to nie eliminuje jednak dalszych pytań. Czemu bowiem przy wymienianiu
Olbrachta nie wpisano (zamiast osoby syna) urzędu kasztelana poznańskiego? Można
by i to tłumaczyć tym, że 31 I 1232 r. Olbracht jeszcze nim nie był, a dokumenty bez daty
dziennej z takim tytułem pochodzą z jakiegoś dnia między lutym a czerwcem t.r. Tłuma518
519
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Wawrzyniec, młodszy brat Olbrachta, piastował minimalnie później łowczostwo przy Odowicu. Występuje na dwóch zachowanych dokumentach tego księcia: 29 VI 1232 oraz w 1233 r. przed 4 IV; na pierwszym z nich zapisany jako
„venator”, na drugim jako „magister venatorum”526. Możemy uważać go za łowczego dworu. Równocześnie z nim funkcjonował jednak łowczy terytorialny, mianowicie kaliski. Był nim Lutogniew, występujący na dwóch dokumentach Odowica
z 1232 r. bez daty dziennej (jak już wiemy, wcześniejszych niż 29 VI)527, ale także
jeszcze w 1238 na dyplomie księżnej Wioli528, więc po zmianach granic wywołanych interwencją śląską. Toteż Jan Pakulski uznał również Wawrzyńca za łowczego terytorialnego, konkretnie poznańskiego529. Stolicą ówczesnej Wielkopolski
Władysława Odowica nie był jednak Poznań, lecz Gniezno530. Poza wyjątkowym
(choć dwukrotnym) zapisem kaliskim Lutogniewa żaden z urzędników dworskich
Odowica nie ma w swym wystąpieniu oznacznika terytorialnego. Należy więc ich
wszystkich wiązać z ówczesną stolicą. Słusznie przeto Maria Bielińska umieściła
Wawrzyńca w grupie „Urzędników Władysława Odonica”, bez wskazywania jakiegokolwiek terytorium. Niesłusznie tylko dodała mu w tejże grupie poprzednika
Bronisza, który był łowczym jeszcze Władysława Starego i przy tym księciu się
powinien znaleźć531. Następcą Wawrzyńca Zaręby jako łowczy przy Władysławie
Odowicu był Mścigniew, występujący w 1239 r. przed 5 VI532. Datę tę można uważać za termin ante quem śmierci Wawrzyńca, gdyż nie figuruje on źródłowo na
żadnym innym urzędzie. Jako zmarłego (quondam) wymienia go nadanie księcia
Przemysła I dla syna Wawrzyńcowego, Beniamina z 23 VI 1252 r.533
Liczbę braci Janowiców Zarębów można jeszcze rozszerzyć, choć już tylko używając kryterium imionowego. Chodzi o imię Gotpold, w Polsce bardzo rzadkie,
które jednak weszło do pocztu imion używanych w linii Zarębów Olbrachtowiców.
Występuje ono w interesującym nas teraz czasie w kapitule gnieźnieńskiej, przy
czym nie mogło ono tam należeć do jednej osoby. Świadkami dokumentu arcybiskupa Pełki, zachowanego w kopii i zawierającego obecnie mylną datę 30 IX
1240 r., byli: „Gotpoldus maior prepositus, Hugo decanus, Nicolaus custos,

czenie takie usprawiedliwiałoby również miejsce Olbrachta (po niepiastującym urzędu
Wyszocie) w testacji dyplomu Bronisza. Wcześniejszą zaś godność — kasztelanię ujską
— mógł Zaręba stracić z chwilą klęski Odowica w 1229 r. (z którym mógł nawet razem
znaleźć się w niewoli). Inna możliwość — to odrębność Olbrachta urzędnika i Olbrachta
Janowica Zaręby. Jest to wszakże możliwość mało prawdopodobna, skoro wykorzystana
w Kronice Długosza zapiska o najeździe na Mogilno wyróżnia imiennie obu braci Zarębów
wśród „quibusdam Polonie militibus” (zob. wyżej, przypis 499). Identyczność kasztelana
poznańskiego z Zarębą przyjął i słusznie uzasadnił J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt.,
s. 108. Nie miał jednak w tym żadnych trudności, skoro dokument Bronisza datował (za
błędem wydawcy) nie 31 I 1232, lecz 29 I 1230 r.
526
KDW, t. I, nr 136, 147.
527
Zob. wyżej, przypisy 519–521 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
528
KDW, t. I, nr 214.
529
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 108–109.
530
Dokumenty tego księcia z krótkiego okresu jego rządów nad całą Wielkopolską (1231–
1234) przeważnie nie mają oznaczonego miejsca wystawienia. Tytułował się on wtedy
księciem wielkopolskim (dux Polonie), z jednym wyjątkiem, kiedy zapisano go księciem
gnieźnieńskim (dux Gneznensis), i to w oryginale, z 1233 r. (KDW, t. I, nr 149).
531
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 15, 16.
532
KDW, t. I, nr 595; zob. K. Jasiński, Genealogia Piastów wielkopolskich..., dz. cyt., s. 38
(data zgonu Odowica).
533
KDW, t. VI, nr 9.
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Venceslaus scolasticus”. Akcja prawna dokumentu, przeznaczonego dla klasztoru w Lądzie, toczyła się na zjeździe księcia Władysława Odowica z jego dostojnikami właśnie „apud cenobium Landense”; w zjeździe tym uczestniczyli również
arcybiskup i biskup poznański. Narracja dyplomu podaje, że książę ów nadał
wówczas klasztorowi miejsce grodu zwanego Ląd (locum castri quod dicebatur
Lenda) z przyległościami oraz dwie kaplice, w których dotąd posiadał prawo patronatu. Wobec tego arcybiskup przekazał odbiorcom dziesięciny z tych kaplic.
Wydawca dokumentu, zdając sobie sprawę, że w 1240 r. Odowic już nie żył,
umieścił przekaz pod rokiem 1239 (między dyplomami z 9 VII t.r. oraz z t.r. bez
daty dziennej)534. Nic to jednak nie daje, skoro obecnie wiadomo, że tenże książę
zmarł już 5 VI 1239 r.535, więc przed 30 IX — który to dzień występuje zarówno
w tekście dokumentu (pridie Remigii), jak i w datacji (II Kalendas Octobris). Co
więcej, nie mogą tu wchodzić w grę również lata 1234–1238, ponieważ — po
zawarciu pokoju z Henrykiem Brodatym — Władysław Odowic nie posiadał już
w tym czasie Lądu, leżącego na lewym brzegu Warty536. Z drugiej strony — Pełka
został arcybiskupem gnieźnieńskim na początku 1232 r. (przed 18 V)537 możliwym terminem zjazdu w Lądzie pozostaje więc tylko 30 IX 1232 lub 1233 r.
Tym samym jest to data piastowania prepozytury gnieźnieńskiej przez starszego (maior) Gotpolda538. Wydawca kodeksu utożsamił tegoż nadto ze „starszym
Lupoldem” (Lupoldus maior prepositus) z dokumentu arcybiskupa Wincentego
(poprzednika Pełki) z datą 20 VII 1222 r., zachowanego w transumpcie, któremu odpowiednio skorygował imię539. Przymiotnik „maior” u prepozyta Gotpolda
z 1232–1233 r. można łatwo zrozumieć jako przeciwstawienie wobec młodszego
imiennika, kanonika gnieźnieńskiego z dokumentu księcia Władysława Odowica
z 28 V 1235 r.540; dla 1222 r. brak takiego odpowiednika. Wydawca nie wyjaśnił
czytelnikom, czy postać „Lupoldus” jest złym pierwotnie odczytaniem tekstu, następnie poprawionym, czy też już pomyłką pisarza transumptu. Następcą Gotpolda na prepozyturze gnieźnieńskiej był Boż (Bozo). Występuje on na dokumencie
biskupa poznańskiego Pawła w roku 1236 bez daty dziennej541; wcześniej jednak z takim samym tytułem na dyplomie Władysława Starego ze zjazdu w Cieni
w 1228 r.542 Ponieważ Boż był w 1222 r. jeszcze prepozytem kaliskim543, można

KDW, t. I, nr 222.
Zob. wyżej, przypis 532.
536
KDW, t. I, nr 173, 168. Jak wiadomo, o odzyskanie kasztelanii lędzkiej książęta wielkopolscy toczyli później wieloletnią walkę.
537
J. Bieniak, Pełka (Fulko) arcybiskup gnieźnieński, [w:] PSB, t. 25, Wrocław 1981,
s. 574–575; K. R. Prokop, Arcybiskupi gnieźnieńscy w Tysiącleciu, Kraków 2000, s. 70
(w opracowaniach tych obszerna wcześniejsza literatura).
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Wątpliwości mogłaby wzbudzać tu osoba dziekana Hugona, występującego na tym urzędzie już od 1213 r. (KDW, t. I, nr 80), ponieważ na dwóch dokumentach Władysława Starego z 1231 r. (KDW, t. I, nr 130, 131) pojawia się już jego następca — dziekan Baldwin.
Ze względu na arcybiskupa Pełkę dalsze przenoszenie wcześniej interesującego nas teraz
dokumentu nie jest możliwe. Baldwin był w 1222 r. dziekanem łęczyckim (KDW, t. I, nr 590),
w 1232 jednak znów nazywany gnieźnieńskim, zaś łęczyckim Wojciech — Albert (KDP, t. I,
nr 21). Zatem Hugo wystąpił na dyplomie arcybiskupa już jako były dziekan, który zrezygnował z urzędu ze względu na wiek lub chorobę, pozostawał jednak nadal w kręgu kapituły.
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KDW, t. I, nr 180; zob. o nim niżej.
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założyć pomyłkę popełnioną przez krakowskiego pisarza dokumentu z Cieni.
Śmierć prepozyta Gotpolda nastąpiła przeto zapewne między 1232 a 1236 r.
To samo kryterium prowadzi do jeszcze jednego prałata kapituły gnieźnieńskiej. Był nim scholastyk, magister Wacław, występujący w źródłach współcześnie z prepozytem Gotpoldem. Imię Wacław pojawia się w każdym niemal
pokoleniu następnych Zarębów, i to w różnych gałęziach, co wskazuje na wczesny początek. Już w kolejnej generacji — synów Olbrachta — znajduje się znów
magister Wacław544; wygląda to na rodzinną kontynuację. Scholastyk gnieźnieński Wacław występuje po raz pierwszy 26 IV 1213 r., na dokumencie arcybiskupa Henryka Kietlicza, jeszcze bez tytułu magistra545. Tytułu tego użył tylko
w swym ostatnim wystąpieniu źródłowym, 7 XII 1233 r., jako świadek dokumentu Władysława Odowica w Żninie546. Nie wiadomo, kiedy zmarł, gdyż następny
scholastyk pojawia się dopiero w 1288 r.547 Zaliczenie Wacława do Zarębów może
być tylko hipotetyczne, choćby dlatego, że jego imię było w średniowiecznej Polsce częstsze od imienia Gotpold.
Następne pokolenie — to oczywiście synowie Olbrachta i Wawrzyńca. Tych
pierwszych Jan Pakulski przedstawił w swej wcześniejszej pracy czterech, mianowicie Jarkembolda, Janka, Szymona i Marcina — w tej kolejności starszeństwa548.
Opierał się on tu już na ustaleniach poprzednich badaczy. Rzeczywiście wymieniona czwórka, piastująca wysokie urzędy, występuje źródłowo jako synowie Olbrachta oraz jako bracia wzajemnie dla siebie. Nie tylko jednak oni. Kluczowym,
wykorzystanym później przez Pakulskiego źródłem jest w danej sprawie dokument Władysława Odowica i jego synów z 10 VIII 1232 r. Stanowi on immunitet
dla konkretnych wsi klasztoru św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi pod Kaliszem.
Listę świadków otwierają trzy osoby utytułowane: opat lubiński Jan, prepozyt
(z Santoka) Czesław i sędzia dworski Dzierżykraj. Za nimi następuje osiem osób
z samymi tylko imionami, więc bez urzędu: Gotpold, Szymon, Jarkembold, Maciej,
Piotr, Olbracht, magister Wacław, Bodzęta549. Szymona i Jarkembolda znamy już
jako synów Olbrachtowych; tu jednak ich kolejność jest odwrotna niż przyjęta
w literaturze. Przed nimi jeszcze występuje Gotpold; jak już wiemy, było to częste
imię właśnie wśród potomstwa kasztelana poznańskiego Olbrachta Zaręby. Za
nimi natomiast — na czwartym miejscu tej grupy — Maciej, który w dokumencie Bolesława Pobożnego z 1258 r. nazwany jest także synem Olbrachta, a więc
identycznie jak Jarkembold, Janek czy Marcin550. O następnym — Piotrze — nic
nie wiemy; częstość imienia uniemożliwia jakąś identyfikację. Szóstym świadkiem
bez urzędu jest zaś Olbracht; mamy tu zatem powtórzenie miana z poprzedniego pokolenia. Co więcej, dalsze źródła ukazują go jako przodka siedlemińskiej
gałęzi Zarębów, dotąd w badaniach nad tym rodem nie uwzględnianej. W dokumencie Przemysła II z 29 IX 1288 r. występuje syn Olbrachta, kasztelan kaliski

KDW, t. I, nr 139; zob. niżej.
KDW, t. I, nr 80.
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KDW, t. I, nr 159.
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KDW, t. II, nr 630.
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J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 108–113 i tabl.; tamże wcześniejsza literatura.
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KDW, t. I, nr 139; J. Pakulski, Familia Wawrzyńca z Królikowa herbu Zaremba do połowy XV wieku, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski
średniowiecznej, Toruń 1997, s. 227–228.
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KDW, t. I, nr 369 (Mathia filio Alberti); por. nr 128 (Albertus pater Herkenboldi), 305
(Iohanne filio Albrochti palatino Kalisiensi), 282 (Martino filio Albrachti), 357 (Martino filio
quondam Albrachti milite).
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Berwold , we własnym dyplomie z roku 1296 (dotyczącym dziesięciny z nowizn)
piszący się dziedzicem Siedlemina552. Chronologia jego kariery urzędniczej, obejmująca lata 1276–1299553, każe uznać go za wnuka (nie syna) kasztelana poznańskiego Olbrachta Janowica, zatem syna Olbrachta Olbrachtowica z omawianego
teraz dokumentu. Przynależność zaś Siedlemińskich do Zarębów wynika źródłowo
z wywodu szlachectwa, jakiego w 1395 r. dokonała dziedziczka połowy tej wsi
Febronia dla swego nieżyjącego już ojca Mikołaja w procesie przeciw swym ciotkom554. Z kolei ów Mikołaj i jego (zapewne przyrodnie) siostry byli dziećmi młodszego Berwolda z Siedlemina555, chyba identycznego z podczaszym kaliskim tego
imienia, znanym wyłącznie z Nekrologu lędzkiego556. Siedlemin miał kościół już
w 1218 r.557; według ks. Józefa Nowackiego parafia jarocińska powstała właśnie
z siedlemińskiej558 — tu zatem mieściło się jedno z najstarszych gniazd rodu Zarębów. Wreszcie siódmy świadek tej grupy, magister Wacław. Tu również widzimy
kontynuację — zresztą nie tylko imienia, lecz także tytułu uniwersyteckiego —
osoby z poprzedniej generacji. Jego związek z Zarębami Olbrachtowicami wynika
nadto z dokumentu wojewody gnieźnieńskiego i kaliskiego Jarkembolda (identycznego ze współuczestnikiem wydarzenia z 10 VIII 1232) dla arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego, którego akcja dokonała się w Żninie 6 I 1284 r. Pierwszym świadkiem, a także jednym z trzech sigillatorów tego dokumentu był ówczesny prepozyt
głogowski — właśnie magister Wacław559. Ponieważ nie występuje on wśród kanoników gnieźnieńskich560, przyjechał widocznie do Żnina razem z Jarkemboldem,
jako jego bliski. Pieczęć prepozyta Wacława wyobrażała lwa561 — są to same początki powstawania herbu Zaręba, który w swej ostatecznie uformowanej postaci
(znanej od 1301 r.) przedstawiał połulwa i cztery kamienie562. Natomiast ostatni
(ósmy) świadek dyplomu Odowica z 1232 r., Bodzęta, nie przypomina swym imieniem żadnych Zarębów, choć oczywiście nie jest tu wykluczone pokrewieństwo po
kądzieli. Imię to było częste w rodzie Dryjów.
Nieutytułowani jeszcze urzędami świadkowie dokumentu z 10 VIII 1232 r. —
począwszy od Gotpolda, a skończywszy na magistrze Wacławie — stanowili więc
jeden zespół rodzinny. Konkretnie — byli to synowie kasztelana poznańskiego Olbrachta Janowica, mianowanego na tę godność przez księcia Władysława
Odowica i następnie świeżo zmarłego, mianowicie między 31 I a 29 VI 1232 r.563
Jako tacy występują w innych źródłach — o czym już wiemy — Szymon (jako
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nr 385, 386, 422, 424, 428, 438, 441.
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brat Jarkembolda) , Jarkembold i Maciej, a zatem w kolejności druga, trzecia
i czwarta osoba z tej siedmioosobowej grupy. Imionami z gałęzią Olbrachtowiców
związani są także Gotpold, Olbracht i Wacław (zatem pierwszy, szósty i siódmy
w kolejności), przy czym Olbrachta i Wacława wiążą z rodem Zarębów, a Wacława konkretnie z Jarkemboldem inne jeszcze źródłowe przesłanki. Niedawny zgon
starszego Olbrachta wydaje się należeć do motywów spotkania księcia Odowica
z licznymi synami tegoż. Książę chciał upewnić się w dalszej wierności rodziny
jednego ze swych najwybitniejszych zwolenników, synowie zaś zmarłego zapewnić sobie dalsze trwanie łaski osoby panującej. Miejscem zjazdu, niepodanym
w dokumencie, był niewątpliwie Kalisz lub jakaś miejscowość położona w pobliżu tego grodu. Świadczy o tym zarówno odbiorca nadania — klasztor św. Wawrzyńca pod Kaliszem, jak i większość świadków, skoro najwcześniejsze dobra
Zarębów mieściły się między Kaliszem a Pyzdrami.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie: czemu w tym spotkaniu nie uczestniczyli tak
dowodni synowie kasztelana Olbrachta Janowica, jak znani już dotychczasowym
badaczom Janek i Marcin565? Do tej liczby trzeba dopisać jeszcze trzeciego —
Gisbrachta. Występuje on jako syn Olbrachta na dokumencie Przemysła I z 7 IV
1246 r.566 Imienia Gisbracht używała następnie gałąź Zarębów z Gostyczyny
i Ostrowa, której był widocznie protoplastą. Przyczyną nieobecności trzech Olbrachtowiców w wydarzeniu, w którym uczestniczyło aż siedmiu ich braci, był
zapewne ich wiek; musieli być najmłodszymi z rodzeństwa, chyba jeszcze nieletnimi. W kolejności starszeństwa (bo w jakiejż by innej) zostali również widocznie
zapisani obecni w dokumencie Olbrachtowice. Sprzeciwia się to dotychczasowemu mniemaniu literatury, za tym wszakże przemawiają początki ich kariery
urzędniczej. Pierwszy na liście nieutytułowanych świadków dokumentu Gotpold
był już w 1235 r. kanonikiem gnieźnieńskim567; drugi — Szymon — w 1238 marszałkiem księżnej kaliskiej Wioli568; natomiast trzeci — Jarkembold (uważany dotąd za najstarszego) dopiero w 1246 sędzią u książąt Przemysła I i Bolesława569.
Ostatecznie więc kasztelan poznański Olbracht miał aż dziesięciu synów,
w następującym porządku starszeństwa: Gotpold, Szymon, Jarkembold, Maciej,
Piotr, Olbracht, Wacław, Jan (Janek), Gisbracht, Marcin. Wątpliwości może tu
budzić tylko kolejność Janka i Gisbrachta, obu niewymienionych w dokumencie
564

Kronika wielkopolska, MPH s.n., t. VIII, s. 112; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt.,
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z 10 VIII 1232 r. Pozostaje więc przejść do biogramów tych dziesięciu osób. Najstarszy — duchowny Gotpold pojawia się jako kanonik gnieźnieński 28 V 1235 r.
w dokumencie Władysława Odowica570. Z takim tytułem występuje jednak źródłowo tylko raz. Identyczny z nim wydaje się „Gobelbudus”, włodarz tego księcia 21 X
1236571; odpowiedni dyplom uchodzi wszakże za falsyfikat572. Ostatnia wiadomość
o nim dotyczy jego urzędu kanclerza przy Bolesławie Pobożnym, wówczas księciu
gnieźnieńskim. Odpowiedni dokument, wystawiony przez samego tylko Bolesława
i zachowany w dwóch kopiach, nosi datę 8 VI 1243 r. (in Gnezna in crastino Sancte
Trinitatis) i dotyczy lokacji Powidza w ziemi gnieźnieńskiej573. Za jego antydatowaniem wypowiedział się już dawno Kazimierz Jasiński, przesuwając go na czas późniejszy, jednak nie określając tego czasu bliżej574. Maria Bielińska, opierając się na
ustaleniach własnych i Franciszka Sikory, przyjęła alternatywnie rok 1246 (4 VI)
bądź 1247 (27 V)575. Oczywistą granicę stanowi tu podział Wielkopolski między
książęcych braci w późniejszym z tych dwóch lat, w którym to podziale Bolesław
otrzymał dzielnicę kaliską576. Przed owym podziałem jednak dokumenty wystawiali zwykle albo obydwaj książęta razem, albo Przemysł z ewentualnym konsensem
brata i matki. Tymczasem Bolesław Pobożny wystawił dyplom z udziałem kanclerza Gotpolda jako pierwszego świadka nie tylko bez żadnej wzmianki o Przemyśle,
ale wyraźnie jako dzielnicowy książę gnieźnieński. Mieszczanie Gniezna są w nim
„cives nostri”, lokowany Powidz „hereditas nostra”, ziemia — w której leży ta miejscowość — „terra nostra”; posiada też własnego kanclerza i własny dwór. Książę
Bolesław wymienił z bratem dzielnicę kaliską na gnieźnieńską w roku 1249577, po
20 IV578. Z kolei 19 V 1250 r. utracił przejściowo dzielnicę i wolność579. W omawianym teraz dokumencie oraz w dyplomie Bolesława z 20 III 1250 występują pisarz
Konrad i kapelan Mirost580, widocznie urzędnicy z czasu tych samych, krótkich
rządów dzielnicowych. Interesujący nas dokument z kanclerzem Gotpoldem pochodzi więc z 31 V 1249 r., kiedy w tym roku wypadał „crastinus Sancte Trinitatis”. Zapewne niedługo potem najstarszy Olbrachtowic zmarł, skoro nie występuje
już w żadnym zachowanym źródle.
Biogram drugiego w kolejności starszeństwa Olbrachtowica, Szymona,
przedstawił Jan Pakulski, nie uwzględniając pierwszego urzędu — marszałkostwa u księżnej kaliskiej Wioli581 (wdowy po księciu opolskim Kazimierzu582)
w 1238 r.583 Czas sprawowania przezeń godności cześnika kaliskiego datował
ten badacz na lata 1245–1253. Przyjęty przezeń początkowy dokument tej
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kadencji
jest jednak całkowitym falsyfikatem585, który przepisał świadków
z omówionego przed chwilą dyplomu Bolesława Pobożnego z datą 8 VI 1243 —
recte 31 V 1249 r. Wiedząc o bezwartościowości tego falsyfikatu, Bielińska uznała za źródłowy początek urzędowania Szymona jako cześnika rok 1246 bądź
1247, zgodnie z jej datowaniem tego właśnie dokumentu Pobożnego586. Ponieważ jednak przyjąłem dla tego dokumentu datę 31 V 1249 r., analogicznie widzę w tym właśnie dniu ów źródłowy początek cześnikostwa. W rzeczywistości
jednak musiało to nastąpić wcześniej. W gnieźnieńskim już dyplomie księcia
Bolesława, o którym cały czas jest teraz mowa, występują — wraz z cześnikiem
Szymonem — jeszcze dwaj inni dostojnicy dzielnicy kaliskiej: podkomorzy Beniamin i kasztelan Wilkowyi Mirosław. Wszyscy oni musieli być urzędnikami
Bolesława jeszcze jako księcia kaliskiego.
Ponownie, lecz już po raz ostatni, pojawił się Szymon jako cześnik kaliski
7 V 1253 r., na zjeździe w Pogorzelicy587, gdzie ostatecznie ustalono granice
obu dzielnic wielkopolskich: Przemysła (poznańskiej) i Bolesława (gnieźnieńsko-kaliskiej). Tego samego roku, bez daty dziennej i miejsca Szymon wystawił
własny dokument już z tytułem kasztelana gnieźnieńskiego. Jako obecni wymienieni tam są obaj bracia — książęta wielkopolscy588. Sugeruje to wciąż zjazd
w Pogorzelicy (który trwał jeszcze 20 V 1253589); książęta mogli wszakże w tym
roku spotkać się później w innym miejscu, o czym nie mamy wiadomości. Dokumentem tym darował Szymon bożogrobcom miechowskim „hereditatem que
Burkowe quondam vocabatur, nunc autem Simonowe”, zatem Szymanowo pod
Śremem590. Najważniejsze, że stało się to za zgodą jego synów (habito consilio
puerorum meorum). Narada z synami, widocznie potrzebna, oznacza osiągnięcie
już przez nich pewnej dojrzałości, zatem ich urodzenie (przynajmniej niektórych) możemy położyć na trzydzieste lata XIII w. Tymczasem chrzest Sędziwoja,
drugiego z kolei syna Janka Olbrachtowica, dokonał się dopiero w 1249 lub na
początku 1250 r., kiedy ojciec chrzestny — Bolesław Pobożny — był księciem
dzielnicy gnieźnieńskiej, w której leżało pięć wsi nadanych wówczas Jankowi591.
Jest to jeszcze jeden dowód na to, że Szymon był starszym od Janka Olbrachtowicem. Kasztelanię gnieźnieńską Szymon piastował do zgonu; czas ten określa
584

KDW, t. I, nr 249.
Wiedział o tym później sam J. Pakulski, pisząc Nałęcze..., dz. cyt., s. 70, 72, 101.
586
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 168; zob. wyżej, przypis 575.
587
KDW, t. I, nr 310. Nie wiadomo czemu Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 168,
podają tu datę 20 V. W dokumencie czytamy: „Nonas Maii”; powinno być „Nonis”, możliwe
więc, że pisarz przed „Nonas” opuścił jakąś liczbę, co dawałoby ewentualnie czas od 2 do
6 V.
588
KDW, t. I, nr 319.
589
KDW, t. I, nr 315.
590
Niejasno przedstawia sprawę tej miejscowości edycja KDW. W komentarzu do dokumentu Szymona (t. I, nr 319) podaje, że chodzi o Szymanowice (pod Pyzdrami), natomiast
w indeksie (t. IV, s. 296) odnosi rzecz do Szymanowa. Ta druga wersja jest słuszna, ponieważ Szymanowice zarówno wcześniej (nr 288), jak później (nr 451) pisano: Symanovich,
Simanovici, nie zaś Simonowe.
591
KDW, t. I, nr 364: „Tarnovo, Langovo, Zrazim, Czessewo, Broskowo, quas (...) sibi
contulimus tunc cum filium suum Sandivogium baptizavimus”; J. Bieniak, Sędziwój z Jarocina, [w:] PSB, s. 400. J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 111, przyjął dla owego
chrztu datę 1257 r., tj. datę wspominającego o tym fakcie dokumentu, który jednak (jak
widzimy) odnosi to do przeszłości.
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jego ostatnie wystąpienie 28 V 1274 i pierwsze jego następcy 6 I 1275 r. Był
bardzo częstym świadkiem dyplomów księcia Bolesława. Miał też liczne posiadłości ziemskie; w ręku jednego tylko z jego synów, biskupa poznańskiego Andrzeja, znajdowało się co najmniej dziewięć odziedziczonych po ojcu wsi, które
tenże przekazał (1304) częściowo katedrze poznańskiej, a częściowo bratu i synowcom. O jednej z nich (Mącznikach) wiadomo, że ją Szymon otrzymał za zasługi, drugą zaś (Otmiarowo) kupił593.
Żoną kasztelana gnieźnieńskiego była Bogusława, znana tylko z Żywotu św.
Jadwigi, jako uzdrowiona z choroby głowy i oczu przy grobie tejże świętej w klasztorze trzebnickim. Żywot podaje wyłącznie datę dzienną — 25 XI (in die sancte
Katherine); ponieważ męża jej określa już tytułem kasztelańskim, podróż jej do
Trzebnicy można datować na lata 1253–1261, skoro po 26 X 1262 r. rozpoczęły
się już czynności egzaminacyjne przed kanonizacją. Żyła jeszcze przynajmniej jakiś czas potem, gdyż obaj egzaminatorzy cudów (biskup kujawski Wolimir i prowincjał dominikanów w Polsce Szymon) zeznali, że widzieli ją później zdrową594.
Kasztelan Szymon miał przynajmniej czterech synów: Jana (Janka), biskupa
poznańskiego Andrzeja, skarbnika gnieźnieńskiego Abrahama oraz Wawrzyńca
z Królikowa. Wydaje się tu należeć nadto Gotpold, występujący dowodnie raz
tylko (25 IV 1272) jako pisarz Bolesława Pobożnego595. Kontynuacja tego imienia pojawi się w następnym pokoleniu Zarębów jeszcze dwukrotnie — u jednego
z wnuków Szymona oraz u jednego z wnuków Janka596. Pisarz Gotpold mógł więc
być synem alternatywnie każdego z tych dwóch braci; za Szymonem przemawiają przesłanki chronologiczne. Wcześniejsza literatura znała tylko trzech synów Szymona: Andrzeja, Abrahama i Wawrzyńca, którzy byli jako tacy źródłowo
określeni597. Jana wprowadził do tego pocztu w późniejszym swym opracowaniu
Pakulski598; krótka jego informacja wymaga rozszerzenia. Niewątpliwie najstarszy
z braci, pojawia się on w źródłach dwukrotnie — za pierwszym razem jako żyjący,
za drugim jako zmarły599. W obu wzmiankach nazwany został synem Szymona.
Dnia 14 X 1265 r. był świadkiem dokumentu księcia Bolesława w Kaliszu, i to
obok ojca. Z narracji drugiego dyplomu, wystawionego przez tego samego księcia
z datą 27 III 1276 r., dowiadujemy się natomiast, że Bolesław darował mu kiedyś wieś Trąbczyn (w ówczesnej kasztelanii lędzkiej); ponieważ jednak Jan zmarł
bezpotomnie, książę nadał ją plebanowi ze Środy Mikołajowi, a po śmierci tegoż
otrzymuje ją skarbnik lędzki Mikołaj. Ze źródła można wnioskować, że Jan Szymonowic zmarł dosyć dawno przed 1276 r. (skoro trzeba tu jeszcze zmieścić czas
własności plebana ze Środy); przede wszystkim jednak mamy tu jeszcze jeden
dowód bliskich związków Zarębów z Bolesławem Pobożnym.
Kolejny z dziesięciu braci Olbrachtowiców — Jarkembold — zaczął karierę
od godności sędziego dworu książąt wielkopolskich; występuje tam jednorazowo
592

Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 134, 135.
KDW, t. II, nr 885. Nie wiadomo, ile wsi biskup Andrzej pozostawił sobie dożywotnio.
594
Vita sanctae Hedwigis, wyd. A. Semkowicz, MPH, t. IV, Lwów 1884, s. 590–591,
zob. także s. 627.
595
KDW, t. I, nr 447: „Datum et scriptum (...) per manum Golthpodi”. Zob. KDW, t. VI,
nr 19, gdzie tenże Gotpold występuje jako pisarz Przemysła II w dokumencie tegoż z niemożliwą datą 13 XII 1271.
596
Zob. J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., tablica genealogiczna.
597
Tamże, s. 111, 120–122 i tablica, w przypisie 84 źródła.
598
Tenże, Familia..., dz. cyt., s. 227.
599
KDW, t. I, nr 415, 460.
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na wspólnym dyplomie obu książąt 17 VII 1246 r.600 Od roku 1249601 do 11 V
1253602 był kasztelanem kaliskim. Były to akurat lata zmian w dzielnicowym
układzie Wielkopolski. Nominację na ten urząd mógł otrzymać zarówno od Przemysła I, jak i od Bolesława. W każdym razie świadczył na szeregu dokumentów
Przemysła w 1252 r.603, w 1253 zaś był na zjeździe w Pogorzelicy604. Między 11 V
1253 a 24 IV 1257 r. Bolesław Pobożny awansował go na wojewodę gnieźnieńsko-kaliskiego; urząd ten piastował Jarkembold przy tym księciu, a następnie
przy Przemyśle II aż do 6 I 1284 r.605 Następca jego pojawia się 2 II 1286 r.606
Jarkembold był częstym świadkiem dokumentów Pobożnego; przy Przemyśle pojawiał się już rzadko, widocznie ze względu na sędziwy wiek. Uczestniczył jednak
jeszcze w zjeździe kępińskim księcia wielkopolskiego z Mściwojem gdańskim 15 II
1282 r.607 Ostatnie dokumenty, w których występuje, dotyczą jego darowizn dla
instytucji kościelnych. Dyplom Przemysła II z 22 XI 1282 r. zaświadczył nadanie
przez wojewodę kaliskiego konwentowi cysterek w Owińskach wsi Trzuskotowo
(w ziemi poznańskiej) oraz sześciu innych, do niej przyległych. W Owińskach
pochowana była żona Jarkembolda, której imienia ani pochodzenia nie znamy608. Wreszcie 6 I 1284 r. dostojnik ten własnym dokumentem darował katedrze gnieźnieńskiej wieś Ostrowite (w ziemi gnieźnieńskiej)609.
Niejasne jest datowanie czasu śmierci Jarkembolda. Na pewno nie żył on
10 II 1293 r., kiedy to czterech synów jego brata Janka ofiarowało katedrze
poznańskiej „wsie należne im prawem dziedzicznym, mianowicie obydwa Tarnowa, jedno ich ojca komesa Janka, a drugie niegdyś komesa Jarkembolda,
ich stryja”610. Wojewoda Jarkembold nie pozostawił więc własnego potomstwa,
a spuścizna jego została rozdzielona pomiędzy synowców, po różnych braciach.
Jednakże 13 XII tego samego roku pojawił się w Świeciu przy księciu pomorskim
Mściwoju obok urzędników tegoż również komes Jarkembold z Wielkopolski.
Występuje on na końcu listy świadków, po wojewodzie świeckim, kasztelanie,
cześniku, podkomorzym i podczaszym611. Wciąż jedna osoba (z omyłką daty) czy
dwie? Jan Pakulski przyjął tożsamość, ponieważ „nie znamy w tym czasie innego
Arkembolda”, zakładając zarówno antydatowanie (przed 10 II 1293) dokumentu
Mściwoja, jak i usunięcie przez Przemysła II wojewody gnieźnieńsko-kaliskiego
z urzędu, oczywiście jako Zaręby po wydarzeniach kaliskich z 1284 r.612 O wiele
prostsze jest jednak rozdzielenie obu Jarkemboldów. Po pierwsze dlatego, że nie
600
KDW, t. I, nr 254. J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 109 uznał go za sędziego
poznańskiego; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 211 — za kaliskiego. Nie ma
przy nim jednak określenia terytorialnego, a dokument powstał jeszcze przed podziałem
Wielkopolski.
601
Zob. wyżej, przypis 229 i odpowiadający mu fragment tekstu.
602
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 178.
603
KDW, t. I, nr 303, 307, 308; KDW, t. VI, nr 9.
604
KDW, t. I, nr 310.
605
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 230.
606
Tamże, nr 231.
607
K. Zielińska-Melkowska, Działo się i dan w Kępnie 1282, Gdańsk 1980, tekst źródłowy.
608
KDW, t. I, nr 518.
609
KDW, t. I, nr 531.
610
KDW, t. II, nr 693: „villas hereditario sibi iure debitas, videlicet Tarnovo utrumque,
unum patris ipsorum comitis Ianconis et aliud quondam comitis Arcanboldi, patrui ipsorum”.
611
Pommerell. UB, nr 502.
612
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 109–110.
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wymaga to żadnego przesuwania dat źródłowych. Po wtóre, jeśliby już były wojewoda miał być gościem księcia Mściwoja, to nie należało (choćby ze względu na
wiek) spychać go na sam koniec testacji, po niskich urzędnikach i bez żadnego
nawiązania do „olim” lub „quondam” sprawowanej godności. Po trzecie wreszcie,
czynny już w 1232 r. Jarkembold Olbrachtowic613 musiałby być w 1293 (lub minimalnie wcześniej) człowiekiem bardzo sędziwym. Jak widzieliśmy, już na początku lat osiemdziesiątych pojawiał się w źródłach rzadko, głównie ze względu
na własne nadania dla Kościoła. Można go sobie wyobrazić raczej jako wypoczywającego w swej głównej majętności niż jako podróżującego na Pomorze. Chodzi
tu więc o dwóch różnych imienników, oczywiście spokrewnionych, niewątpliwie
stryja i synowca. Spośród braci Jarkembolda starszego jako ojca Jarkembolda młodszego należy jednak wykluczyć Janka, ponieważ wszystkich żyjących
synów tegoż wymienia dokument z 10 II 1293 r.614 Jarkembold młodszy, jako
„homo unius facti”, zmarł widocznie niedługo po swym jedynym wystąpieniu.
Zgon zaś wojewody Jarkembolda wypadnie datować na czas zmiany na jego
urzędzie, a zatem między 6 I 1284 a 2 II 1286 r.615 I ten właśnie naturalny fakt,
a nie domniemaną dymisję, przyjąć jako przyczynę owej zmiany.
Maciej jako syn Olbrachta występuje — jak już wiemy — w dokumencie
Bolesława Pobożnego dla poznańskiego biskupstwa z 1258 r. (bez miejsca
i daty dziennej). Nie ma tam żadnego tytułu, nie posiadają go jednak także
inni świadkowie prócz kanclerza i pisarza. Listę tych nieutytułowanych tu
świadków Maciej otwiera, wymieniony zaraz po kanclerzu616. Można go więc
z dużym prawdopodobieństwem utożsamić następnie z kasztelanem lędzkim
tego imienia, występującym źródłowo od 10 XII 1261 do 29 IX 1271 r.617 Tegoż
kasztelana lędzkiego identyfikują badacze z późniejszym kasztelanem kaliskim
Maciejem, wymienionym w źródłach tylko dwukrotnie: 24 VIII 1278 i 28 XI
1284 r.618 Identyfikacja ta jest słuszna. Następca Macieja na kasztelanii lędzkiej, Bodzęta z Lubrzy, pojawia się z tym tytułem już w dokumencie z datą
25 IV 1271619, co jest oczywiście aktualizacją dokonaną w późniejszym czasie spisania tego przekazu. Konsekwentnie jako kasztelan lędzki Bodzęta występuje od 6 I 1275 r.620, co stanowi termin ante quem przejścia Macieja na
kasztelanię kaliską. Terminem post quem wydaje się być 22 VIII 1273 r., kiedy
kasztelanię tę dzierżył jeszcze Janek Olbrachtowic621. Wprawdzie tenże Janek
w dyplomie z datą 6 I 1270 występuje z tytułem wojewody poznańskiego622, jest
to jednak znów aktualizacja tytułu w fazie przygotowywania dokumentu. Wydawcy tomu VI Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski zidentyfikowali kasztelana lędzkiego i kaliskiego Macieja z Maciejem z Pożegowa pod Gostyniem623,
domysł ten nie wchodzi jednak w zakres możliwości. Tenże dziedzic Pożegowa

Zob. wyżej, przypisy 524, 525 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 610.
615
Zob. wyżej, przypisy 605, 606.
616
Zob. wyżej, przypis 550 i odpowiadający mu fragment tekstu.
617
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 253, 254. Rozdzielenie go tu na dwóch kasztelanów: Mateusza i Macieja, mija się z racją, gdyż w staropolszczyźnie było to jedno imię.
618
KDW, t. I, nr 482, 549; zob. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 254, 180.
619
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 255.
620
KDW, t. VI, nr 23.
621
KDW, t. I, nr 451; zob. też KDW, t. VI, nr 19, z uwagą wydawcy.
622
KDW, t. VI, nr 17.
623
KDW, t. VI, nr 18, przypis 4; zob. także KDW, t. XI, indeks, s. 402, 443.
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występuje źródłowo tylko raz, w dokumencie Przemysła II z 7 IV 1275 r. Według
tego dokumentu pozwał on „zuchwale i niegodziwie” (temere ac indigne), nie mając żadnych praw, łowczego poznańskiego Mikołaja (Przedpełkowica) o Gostyń.
Książę, zbadawszy słuszność łowczego, oddalił pozew. Spośród obu przeciwników tylko Maciej z Pożegowa występuje bez żadnego tytułu urzędniczego; tytuł
ten mają natomiast prócz pozwanego łowczego Mikołaja także wszyscy świadkowie624. Tymczasem rzeczywisty dygnitarz Maciej był w kwietniu 1275 r. — jak
wyżej wyliczyliśmy — już kasztelanem kaliskim. Bardzo rzadkie występowanie
Macieja na tym urzędzie świadczy — podobnie jak w przypadku Jarkembolda
— o jego sędziwych latach; jedną z jego dwóch obecności było jednak ważne
wydarzenie polityczne, mianowicie sąd rozjemczy Przemysła II w Lądzie między książętami sieradzkim Leszkiem Czarnym a inowrocławskim Ziemomysłem
(24 VIII 1278625). Maciej zmarł zapewne między 25 V a 26 VII 1286 r., kiedy jego
następca Ciechosław przeszedł na kasztelanię z cześnikostwa kaliskiego626. Nie
wiemy, czy pozostawił potomstwo.
Życiorysu kolejnego syna Olbrachtowego, Piotra, napisać się nie da. Nie ma
żadnych poszlak, pozwalających utożsamić go z którymkolwiek spośród ówczesnych Piotrów, świeckich bądź duchownych. Szósty Olbrachtowic kontynuował
imię swego ojca; znamy go już jako przodka gałęzi siedlemińskiej i ojca kasztelana kaliskiego Berwolda627. Ostatnie to imię zostało widocznie odziedziczone po
Godziębach, gdzie często występowało628; do tego więc rodu należała żona młodszego Olbrachta. Innych synów tegoż nie znamy. Zachodzi możliwość, że ten
Olbracht był w 1245 r. kasztelanem przemęckim629. Jest to wszakże tylko możliwość, gdyż „Albertów” (Olbrachtów, Wojciechów) było wówczas znacznie więcej.
Wreszcie ostatni z Zarębów obecnych na dokumencie z 10 VIII 1232 r. — młodszy magister Wacław. Zarówno imię, jak i drogę zawodową wraz z uniwersyteckim tytułem przejął on po stryju, scholastyku gnieźnieńskim — widocznie swym
przewodniku życiowym. Jako kanonik poznański występuje od 12 X 1243 do
3 VII 1256 r.630 Nie można go identyfikować z innym magistrem Wacławem,
scholastykiem włocławskim z lat 1263–1298631, ponieważ 6 I 1284 r. prepozyt
głogowski magister Wacław towarzyszył w Żninie wojewodzie gnieźnieńsko–kaliskiemu Jarkemboldowi — zatem swemu bratu przy darowiźnie arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu wsi Ostrowite. Jak już wiemy, przywiesił on wówczas
przy dokumencie Jarkembolda pieczęć wyobrażającą lwa632. Prepozytem głogowskim magister Wacław był już 8 VI 1267 r., na dokumencie tamtejszego księcia
Konrada633.

KDW, t. I, nr 458.
KDW, t. I, nr 482; J. Bieniak, Rola Kujaw w Polsce Piastowskiej, „Ziemia Kujawska”,
t. 1: 1963, s. 46–47.
626
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 170, 181.
627
Zob. wyżej, przypisy 551–558 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
628
Zob. J. Pakulski, Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne, Toruń 2005, s. 322 (indeks). Autor ten zaliczył do Godziębów również kasztelana kaliskiego
Berwolda z Siedlemina, uznając go za przodka Godziębów z Przewłok (s. 264–267 i tabl.
XXXI). Tegoż Berwolda nie łączy jednak z Przewłokami żadne źródło.
629
KDW, t. I, nr 248: „Adalbertus castellanus de Premunt”.
630
KDW, t. I, nr 241, 599, 601.
631
KDW, t. I, nr 604; KDW, t. II, nr 798.
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Zob. wyżej, przypisy 559–562 i odpowiadający im fragment tekstu.
633
Schlesisches Urkundenbuch [dalej: Schl. UB], t. IV, opr. W. Irgang, Köln–Wien 1988, nr 19.
624
625
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Jan, znacznie częściej zwany Jankiem, rozpoczyna grono trzech widocznie
najmłodszych Olbrachtowiców, których — zapewne właśnie z racji niepełnoletności — nie widzimy jeszcze na dokumencie Władysława Odowica z 10 VIII
1232 r. Mimo to najwcześniej z braci osiągnął on najwyższy w księstwie urząd
wojewody. Cieszył się szczególnymi względami księcia Bolesława Pobożnego,
który trzymał do chrztu jego syna Sędziwoja (1249/1250) i z tej racji darował
mu pięć wsi634. Jako wojewoda, lecz bez oznaczenia terytorialnego, Janek występuje na dokumencie Przemysła I, datowanym 23 IV 1250 r. w Gnieźnie635.
W tym samym jednak roku, bez daty dziennej, książę Przemysł wystawił również
dokument z obecnością wojewody kaliskiego Cieszęty, wzmiankowanego na tym
urzędzie tylko raz, przedtem zaś kasztelana kaliskiego636. W dwóch dyplomach
obu książąt wielkopolskich — z 7 i 11 V 1253 r.637 — oraz w falsyfikacie datowanym na przełom czerwca i lipca (infra octavas beatorum apostolorum Petri et
Pauli) 1252638 Janek oznaczony jest mianem wojewody kaliskiego. Spisy urzędników wielkopolskich odnoszą godność wojewody kaliskiego u Janka już do dokumentu z 23 IV 1250 r., równocześnie zaś umieszczają przed nim Cieszętę639.
De facto oznacza to datowanie dokumentu z Cieszętą jako wojewodą kaliskim
przed 23 IV t.r. Jest to jednak niemożliwe. Dokument ten zawiera dyspozycję
Przemysła (zatwierdzenie nadania) w stosunku do wsi położonej „in districtu
Gneznensi”, która to dzielnica przed 19 V 1250 r. należała nie do niego, lecz do
Bolesława, o którym źródło to nie zamieszcza najmniejszej nawet wzmianki640.
Pochodzi on więc z czasu po 19 V t.r. Tym samym Janek, wojewoda kaliski
w 1253 i zapewne także w 1252 r., nie był nim jeszcze 23 IV 1250 r. Mógł być
on wtedy jedynie wojewodą ówczesnej dzielnicy gnieźnieńskiej Bolesława Pobożnego, którego Przemysł widocznie odwiedził w Gnieźnie z okazji uroczystości św.
Wojciecha. Czas ten odpowiada nawiązaniu kumostwa między księciem Bolesławem a Jankiem. Ono właśnie musiało być jakąś przyczyną wyróżnienia przez
tegoż księcia młodszego Olbrachtowica ponad starszymi: Szymonem i Jarkemboldem, piastującymi niższe od wojewody urzędy.
Przeniesienie Janka z Gniezna do Kalisza, już przez Przemysła I, nastąpiło
widocznie po zgonie Cieszęty. Z kolei między 11 V 1253 a 24 IV 1257 r. zamienił się on urzędami ze starszym bratem Jarkemboldem, otrzymując na miejsce
województwa niższą godność — kasztelanię kaliską641. Nie wiadomo, czy była
to wymiana całkowicie dobrowolna, czy też efekt jakiejś interwencji starszych
Olbrachtowiców u Bolesława Pobożnego, której książę ten nie mógł zignorować.
Jako kasztelan kaliski Janek dowodził (wraz z wojewodą poznańskim Przedpełkiem) wyprawą na Brandenburgię w 1272 r.642 Na tym urzędzie pozostawał do

Zob. wyżej, przypis 591 i odpowiadający mu fragment tekstu.
KDW, t. I, nr 283: „Ianic palatinus, Bogumilus palatinus”. Bogumił był wojewodą poznańskim.
636
KDW, t. I, nr 288; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 228, 177.
637
KDW, t. I, nr 310, 311.
638
KDW, t. I, nr 305; zob. Rakoniewice, [w:] SHGwPozn., cz. IV, z. 1, Poznań 2001, s. 34.
Świadkowie falsyfikatu, choć nie stan polityczny, odpowiadają jego dacie.
639
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 228, 229.
640
KDW, t. I, nr 288 (dokument wystawiony na zjeździe księcia Przemysła z biskupami!);
zob. wyżej, przypis 579.
641
KDW, t. I, nr 311, 354.
642
MPH s.n., t. VI, s. 50–51.
634
635
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22 VIII 1273 r. , aby pod koniec życia zostać wojewodą poznańskim. Jako taki
został on wymieniony pośmiertnie w dwóch dokumentach, w kontekście dotyczącym jego synów644; za życia zaś w dyplomie z datą 6 I 1270 r., co można wytłumaczyć zmianą tytułu w znacznie później spisanym ostatecznym tekście645.
Następny wojewoda poznański — Beniamin Wawrzyńcowic — pojawił się 28 V
1274 r.646, Janek piastował więc tę godność najwyżej kilka miesięcy, od późnego lata 1273 do wiosny 1274 r. Dzień 28 V 1274 jest terminem ante quem jego
śmierci. Pozostawił pięciu synów: archidiakona gnieźnieńskiego Filipa, wojewodę
poznańskiego Sędziwoja z Jarocina, kasztelana santockiego Olbrachta (Wojciecha) z Janowego Młyna, wojewodę kaliskiego Mikołaja z Powidza oraz wojewodę
kaliskiego Michała. Wszyscy oni razem, jako „filii comitis Janchonis, quondam
palatini Poznaniensis”, występują 26 IV 1289 i ponownie 10 II 1293 r., tym razem
już bez zmarłego widocznie Olbrachta647. Dobra Janka, przynajmniej w danym
czasie aktualne, wykazuje dokument księcia Bolesława Pobożnego z 1257 r. Pod
względem czasu ich pozyskania dzieli on je na trzy części. Najstarsza z nich —
posiadłości odziedziczone i może jakieś wczesne nabytki — grupuje się na południe od Pyzdr, obejmując pięć wsi: Jarocin (według późniejszej interpolacji już
miasto), Żerków, Żułkowo, Cielczę i „Mireci”; posiadłościom tym książę udzielił
immunitetu. Druga chronologicznie to pięć wsi w Gnieźnieńskiem (nad Wełną),
darowanych przez Bolesława, kiedy trzymał do chrztu syna Jankowego Sędziwoja (więc 1249/1250); są to Tarnowo, Łęgowo, Zrazim (później Janów Młyn = Janowiec), Czeszewo i Brzostków. Wreszcie ostatnia część to świeże nadanie tegoż
księcia, udzielone Jankowi „ob eius nobile servicium”, mianowicie cztery wsie:
Kowanowo, „Mirczino”, Klonowo i Żydowo, z których dwie (pierwsza i ostatnia)
znajdują się na północny zachód od Poznania648. Łącznie więc w 1257 r. Janek
Zaręba miał czternaście wsi, z czego aż dziewięć darował mu Bolesław Pobożny.
Doszedł do tego jeszcze położony blisko dóbr dziedzicznych Janka Siekierzyn,
udostępniony mu dożywotnio przez biskupów lubuskich i zwrócony im przez
jego synów w 1289 r.649
Gisbracht występuje jako syn Olbrachta 7 IV 1246 r., w testacji dokumentu
Przemysła I, w Pobiedziskach650. Nie spotykamy go na żadnym urzędzie; zresztą
w ogóle jest to jedyne źródłowe wystąpienie. Można sądzić, że zmarł niedługo po tej dacie. Zostawił jednak potomstwo; imię Gisbracht pojawia się jedynie
w gostyczyńskiej gałęzi Zarębów651. Występujący w 1319 r., i to wśród Zarębów,
643

KDW, t. I, nr 451.
KDW, t. I, nr 546; KDW, t. VI, nr 36; zob. J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 110.
645
Zob. wyżej, przypisy 621, 622 i odpowiadający im fragment tekstu.
646
KDW, t. VI, nr 21.
647
KDW, t. VI, nr 36; KDW, t. II, nr 693.
648
KDW, t. I, nr 364; zob. R. Grygiel, Zarembowie..., dz. cyt., s. 50–55, tamże omówienie
wcześniejszej literatury.
649
KDW, t. VI, nr 36.
650
Zob. wyżej, przypis 566.
651
Gisbracht kasztelan krzywiński 7 VI 1369 (T. Jurek, Kilkanaście niedrukowanych dotąd dokumentów wielkopolskich z XIII i XIV wieku, [w:] Fontes et historia, Poznań 2007,
nr 5); syn tegoż Gisbracht z Racendowa i Gostyczyny 1388–1397 (KDW, t. III, nr 1879,
1960; Die ältesten..., dz. cyt., cz. II, nr 558), nieżyjący 1401 (Księga ziemska kaliska
1400–1409, wyd. T. Jurek, Poznań 1991, nr 154, 168); Gisbracht z Ostrowa, nieżyjący
1412 (Archiwum Państwowe w Poznaniu, księga ziemska pyzdrska 2, k. 93, 116v–117);
643
644
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był według kryterium chronologicznego najprawdopodobniej jego wnukiem.
Wreszcie najmłodszy z dziesięciu synów kasztelana Olbrachta — Marcin
z przydomkiem Lis. Filiacja jego (filius Albrachti) występuje źródłowo aż dwukrotnie: 30 III 1250 i 6 VI 1257 r., za każdym razem w testacji dokumentu Bolesława Pobożnego653. W historiografii naukowej do rodu Zarębów wprowadził
go Kazimierz Jasiński654; ustalenie to zostało następnie powszechnie przyjęte655.
Dnia 20 IV 1249 r. występuje Marcin włodarz księcia Bolesława, wówczas rządzącego dzielnicą kaliską656; jego tożsamość z Marcinem Lisem przyjęli Bieniak
i Pakulski, kwestionowała natomiast Bielińska657. W 1251 r. Marcin odznaczył
się przy odzyskiwaniu Zbąszynia z rąk niemieckich rycerzy-rabusiów z Lubusza,
którzy podstępnie opanowali ten gród. Wspomina o tym dokument Przemysła
I z 1256 r., nadający immunitet żrebiom Szczodrochowo i Czeluścino, które Marcin kupił od swej teściowej, wdowy po Wacławie ze Szczepankowa658. Nominacje
na urzędy zawdzięczał najmłodszy Olbrachtowic wyłącznie Bolesławowi Pobożnemu. Między 1 VII 1260 a 30 VI 1261 r. został kasztelanem międzyrzeckim659.
Dnia 2 VII 1263 r. był z kolei kasztelanem starogrodzkim660. Na tym urzędzie
14 X 1265 r. miał następcę — Sykstusa, jeszcze w dokumencie z t.r. bez daty
dziennej stolnika kaliskiego661. Oznacza to czas przeniesienia Marcina Lisa na
kolejną kasztelanię — zbąszyńską, na której występuje źródłowo 5 VIII 1266 r.662
Marcin należał do dowódców wielkopolskiego oddziału posiłkowego, przysłanego przez Bolesława Pobożnego księciu krakowskiemu Bolesławowi Wstydliwemu
celem wyprawy na Śląsk (1271). Sprzymierzeni spustoszyli wówczas dzielnicę
wrocławską. Dodatkowa wyprawa Wielkopolan dotknęła wsie biskupstwa wrocławskiego wokół Milicza. Najazdy wywołały protest poszkodowanego biskupa
Tomasza, który zabiegał u metropolity gnieźnieńskiego i u biskupa poznańskiego o zmuszenie sprawców do naprawienia szkód pod groźbą kar kościelnych.
Ze względu na ten postulat sprawcy ci zostali masowo wymienieni imiennie.
W listach datowanych 28 VI 1271 r. występuje więc (w grupie kasztelanów wielkopolskich) kasztelan zbąszyński Marcin, natomiast w liście dodatkowym, do652

Gisbracht Michałowic z Gostyczyny, na UJ 1433 (Metryka Uniwersytetu Krakowskiego
z lat 1400–1508, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, t. I, Kraków 2004, s. 162).
652
KDW, t. II, nr 1007, 1008.
653
KDW, t. I, nr 282, 357.
654
K. Jasiński, Z problematyki zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 21: 1955, z. 1–2, s. 219.
655
J. Bieniak, Marcin zwany Lis, [w:] PSB, t. 19, Wrocław 1974, s. 559 (tamże wcześniejsza literatura); J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 112; Urzędnicy wielkopolscy...,
dz. cyt., cz. 1, s. 81 (indeks).
656
KDW, t. I, nr 277.
657
Zob. wyżej, przypis 655.
658
KDW s.n., z. 1, nr 16; MPH s.n., t. VI, s. 29–30.
659
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 272, 273.
660
KDW, t. I, nr 408. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 387 i s. 81 (indeks)
odnoszą piastowanie kasztelanii starogrodzkiej do innego Marcina (syna Siedlima?). Ów
inny Marcin nie występuje jednak skądinąd na żadnym urzędzie, natomiast urzędowanie
Marcina Lisa kolejno w kasztelaniach międzyrzeckiej, starogrodzkiej i zbąszyńskiej łączy
się znakomicie w jeden ciąg chronologiczny. Bolesław Pobożny był wówczas księciem całej
Wielkopolski i mógł przenosić swych kasztelanów do dowolnych części kraju.
661
KDW, t. I, nr 413, 416, 415.
662
KDW, t. I, nr 606.
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tyczącym wyprawy milickiej — niedatowanym, nieco późniejszym, ale sprzed
15 VIII t.r. — „Martinus Lis cum sua societate” otwiera cały poczet663. Można
go więc uważać za naczelnego wodza tej drugiej wyprawy664. W wiecu zwołanym
przez obu książąt wielkopolskich (Bolesława i Przemysła II) 22 VIII 1273 r. w Szymanowicach Marcin uczestniczył już jako łowczy poznański665. Zmarł przed 7 IV
1275 r., kiedy pojawił się jego następca666. Miał żonę, anonimową córkę Wacława ze Szczepankowa, i trzech synów: Andrzeja (występującego tylko jeden
raz — 29 V–3 VI 1284 r.)667, starostę, potem kasztelana sieradzkiego Wacława
Lisa vel Lisowica z Lutomierska oraz znanego tylko z lat 1314–1318 Macieja Lisowica668. We wczesnej pracy przydałem temu Marcinowi jeszcze jednego syna,
Żegotę z Gołuchowa669; opinia ta znalazła w nauce aprobatę670. W 1284 r. (w tym
samym dokumencie co Andrzej Marcinowic, ale rozdzielony z nim osobą jakiegoś
Dzierżykraja) pojawia się Żegota syn Marcina671. Dokładna analiza skłania jednak do wątpliwości, czy tym razem chodzi o Marcina Lisa672.

KDW, t. I, nr 611–613.
J. Bieniak, Marcin zwany Lis, dz. cyt., s. 559.
665
KDW, t. I, nr 451. Obecność Marcina Lisa na łowczostwie znów (podobnie jak na kasztelanii starogrodzkiej) odrzucają Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 316 i s. 81
(indeks), co oznacza zbędne powiększanie liczby nieznanych Marcinów zasiadających tylko na jednym urzędzie.
666
Zob. wyżej, przypis 624 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
667
KDW, t. I, nr 538: „comite Andrea filio comitis Martini”.
668
KDW, t. II, nr 971 (Venceslao dicto Lis capitaneo Syradiensi et Mathia fratre ipsius), 998
(comite Mathia Lisovicz).
669
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 206, przede wszystkim przypis 646.
670
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 113; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1,
s. 89 (indeks); KDW, t. VI, nr 13 przypis 7.
671
Zob. wyżej, przypis 667.
672
Imię Żegota jest typowym mianem małopolskich Toporów. W Wielkopolsce Żegota pojawił się w 1263 r. jako kasztelan wilkowyjski; w latach 1265–1268 był stolnikiem kaliskim, a 1271–1282 łowczym kaliskim (Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 414,
220, 189). Ten Żegota nie mógł być synem Marcina Lisa, gdyż nawet synowie starszych
braci Marcina nie piastowali jeszcze urzędów w sześćdziesiątych latach XIII w. Następny
Żegota na wielkopolskim urzędzie to łowczy gnieźnieński z 1294 r. (tamże, nr 145). Identyfikacja jest tu mocno wątpliwa, ponieważ ewentualne przejście z jednego urzędu na
drugi uniemożliwia czas występowania następców i poprzedników (tamże, nr 190–193,
143, 144). Byli to więc dwaj imiennicy — starszy i młodszy, niewątpliwie krewni. Synem
jakiegoś Marcina był Żegota młodszy, w dokumencie z przełomu maja i czerwca 1284 r.
występujący przy Przemyśle II jeszcze bez urzędu. Po 1294 r. pojawił się źródłowo jeszcze
tylko raz, 20 III 1306 r. z godnością sędziego kaliskiego. Był wówczas jednym z sigillatorów dwóch dokumentów wojewody kaliskiego Michała Jankowica Zaręby, pisanych przez
dwie różne osoby, lecz dotyczących tej samej sprawy (KDW, t. II, nr 900, 901). W dokumentach tych wystawca określał pokrewieństwo ze sobą występujących tam osób, zatem
braci i synowców. Jako brat oznaczony został także biskup poznański Andrzej, stryjeczny
Michała (syn Szymona), natomiast w stosunku do Żegoty żadne określenie pokrewieństwa
nie występuje. Nie był on więc synem Marcina Lisa. W 1314 r. znalazł się przy zajmującym
Wielkopolskę Łokietku kolejny Żegota, pisany z Gołuchowa i niezajmujący urzędu (KDW,
t. II, nr 964, 965, zob. KDW, t. IV, s. 142, indeks). U trzynastowiecznych Toporczyków występuje nie tylko imię Żegota, lecz także Marcin i Gołuch, od którego to miana osobowego
pochodzi nazwa miejscowa Gołuchów (J. Kurtyka, Tęczyńscy — studium z dziejów polskiej
elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, s. 49). Jacyś Toporczycy weszli więc
w tym stuleciu również do Wielkopolski. Mogli oni mieć jakiś wpływ na decyzję Przemysła II, którzy 19 II 1284 r. (zatem trzy miesiące przed źródłową obecnością przy nim Żegoty
663
664
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Z czwartego pokolenia Zarębów pozostali jeszcze do omówienia trzej synowie łowczego Wawrzyńca: Beniamin, Andrzej z Ryszewa i Wacław. Najstarszym
z nich, a także najważniejszym dziejowo, był Beniamin. Biogram jego opracował
dokładnie Jan Pakulski, zresztą aż trzykrotnie673. Jako syn Wawrzyńca Beniamin występuje w dokumencie Przemysła I z 23 VI 1252 r., którym to dokumentem książę ten darował mu „perspecto fideli servitio” cztery wsie w kasztelanii
przemęckiej: Płowe (później Kaszczor), Wieleń, Łupice i Obrzycę674. Te cztery
wsie oraz cztery inne, również nadane mu przez książąt (zapewne Bolesława
Pobożnego), mianowicie Przysiekę, Ciosaniec, Pyrzyce i Osłonin, ofiarował później konwentowi cystersów z Paradyża w celu fundacji nowego klasztoru, który
powstał w Wieleniu. Darowiznę tę zatwierdzili Bolesław i Przemysł II na wiecu
w Pobiedziskach w styczniu 1278 r.675 Karierę swą zaczął Beniamin od urzędu
podkomorzego kaliskiego, którym był przy księciu Bolesławie 20 IV 1249 r.676
Był nim nadal 31 V t.r., już po zamianie przez Bolesława dzielnicy kaliskiej na
gnieźnieńską677. Dyplom Przemysła I z nadaniem wsi z 23 VI 1252 r. nie określa
urzędu Beniamina; nie wiadomo więc, kiedy przeszedł on na kasztelanię radzimską, na której widzimy go 14 II 1256 r., znów na dokumencie Przemysła678.
Był on pierwszym znanym w historii kasztelanem radzimskim679. Wystąpił tam
źródłowo tylko raz; przed 25 VIII 1257 r. został przeniesiony na kasztelanię przemęcką680. Przeniesienie to mogło dokonać się jeszcze przez Przemysła lub też (po
jego śmierci) przez Bolesława. Jako kasztelan przemęcki występował często przy
księciu Bolesławie; ostatni raz w 1261 r. (dokument bez daty dziennej)681. Z kolei kasztelanem międzyrzeckim został między 30 VI 1261, kiedy urzędował tam
jeszcze jego poprzednik, Marcin Lis682, a 14 X 1265 r., kiedy miał już następcę

Marcinowica) podczas spotkania z Leszkiem Czarnym nadał trzy wsie jednemu z seniorów
rodu, wojewodzie krakowskiemu Żegocie (KDW, t. I, nr 536). W Wielkopolsce weszli oni
w jakąś koligację z Zarębami, o czym może świadczyć pieczęć sędziego Żegoty na dokumentach wojewody Michała, niestety niezachowana, ponieważ dokumenty te przetrwały
tylko w kopiach.
673
J. Pakulski, Rola..., dz. cyt., s. 21–29; tenże, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 113–114;
tenże, Beniamin wojewoda poznański, [w:] WSB, s. 47.
674
KDW, t. VI, nr 9.
675
KDW, t. I, nr 473.
676
KDW, t. I, nr 277; tak również J. Pakulski w swoich kolejnych opracowaniach. Natomiast Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 66, mają jako początek urzędowania
dzień 8 VI 1246, co jest wynikiem błędnego datowania dokumentu z datą 8 VI 1243 (KDW,
t. I, nr 240), którego prawidłowy czas to 31 V 1249 r. (zob. wyżej, przypisy 573–580 oraz
odpowiadający im fragment tekstu).
677
KDW, t. I, nr 240; co do daty zob. przypis poprzedni.
678
KDW, t. I, nr 333. J. Pakulski, Rola..., dz. cyt., s. 22–23 i następne pozycje, uznał, że
Beniamin został kasztelanem radzimskim już przed 24 VIII 1249 r., „skoro w tym dniu
podkomorzym kaliskim jest już Bogusza”. Jednakże Bogusza występuje już w 1247 r.
jako podkomorzy gnieźnieński (KDW, t. I, nr 264, zob. także nr 260, 261), zaś w latach
1249–1253 — zawsze przy Przemyśle — tylko jako podkomorzy bądź (KDW, t. I, nr 293,
303, 309) jako podkomorzy księcia (ducis lub noster), co oznacza przeniesienie go raczej
do Poznania jako stolicy księstwa Przemysła.
679
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 365.
680
KDW, t. I, nr 360.
681
KDW, t. I, nr 360, 364, 378, 383, 385, 387, 392.
682
KDW, t. I, nr 391.
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w Przemęcie, Ciechosława . Terminem ante quem przejścia mógł być nawet
2 VII 1263 r., ponieważ Marcin Lis był już tego dnia kasztelanem starogrodzkim684. Mimo to sam Beniamin wystąpił źródłowo jako kasztelan międzyrzecki
dopiero 1 IX 1269 r., i to jednorazowo685. Trudno dociec, dlaczego tak częste
przedtem jego wystąpienia u boku księcia zmieniły się na tak rzadkie, zwłaszcza
że w dokumencie z 1269 r. Beniamin z braćmi towarzyszył Bolesławowi Pobożnemu w świeżo osiągniętej przezeń Kruszwicy686.
Znów po dłuższym milczeniu źródeł Beniamin pojawił się przy księciu Bolesławie 28 V 1274 r. jako wojewoda poznański687. Był następcą swego stryjecznego
brata — Janka Olbrachtowica, który pozostawał na tej godności zaledwie kilka
miesięcy, najwyżej w części tego i poprzedniego roku688. Awans swój zawdzięczał
już jednak — przynajmniej formalnie — Przemysłowi II, który w 1273 r. otrzymał od stryja wydzieloną dzielnicę poznańską689. Przy księciu Przemyśle przebywał często, otwierając jako najwyższy dostojnik listę świadków. Uczestniczył
m.in. na wiecu Przemysła z Mściwojem II w Kępnie690. Był przy księciu Wielkopolski nawet wtedy, kiedy Sędziwój Jankowic, syn jego stryjecznego brata i bliski mu osobiście, zagarnął gród kaliski w celu przekazania go pod władzę księcia
wrocławskiego Henryka IV691. Wiadomość Rocznika franciszkanów krakowskich
(tzw. Traski) o rokowaniach Przemysła z Henrykiem za radą pewnych możnych,
które skończyły się odstąpieniem ziemi aż po Ołobok w zamian za zwrot grodu
kaliskiego692, może więc odnosić się przede wszystkim do Beniamina. Zapewne
nie bez powodu, jak podaje dalej to samo źródło, w roku następnym (1285) „capitur Benyamin et Sandyvoyus”693. Najbliższe konsekwencje tego faktu były jednak dla obu Zarębów różne. O ile Sędziwój jakiś czas przed 26 IV 1286 r. znalazł
się pod sądem dygnitarzy wielkopolskich, któremu przewodniczył książę Mściwój II, i z wyroku tego sądu utracił pewne dobra694, o tyle Beniamin w 1286 r.
piastował jeszcze wciąż godność wojewody poznańskiego, jak tego dowodzi dokument Przemysła II z t.r. bez daty dziennej695. Więzienie tego ostatniego musiało więc być epizodem krótkotrwałym. Niemniej między 2 VII a 9 IX t.r. (choć
dopiero wtedy) Beniamin rzeczywiście utracił urząd wojewody, a następcą jego
został Nałęcz, dotychczasowy kasztelan poznański Tomisław z Szamotuł. Chronologię tej zmiany przedstawiłem w podrozdziale dotyczącym Nałęczów, przy
osobie Tomisława696. Co więcej, Beniamin w ogóle rozstał się wówczas z hierarchią wielkopolską. Później piastował w niej łącznie urzędy kasztelana i sędziego
683

Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 362.
Zob. wyżej, przypis 660.
685
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 274.
686
Zob. KDW, t. I, nr 609; także Kronika wielkopolska, MPH s.n., t. VIII, s. 124.
687
KDW, t. VI, nr 21.
688
Zob. wyżej, przypisy 643–646 i odpowiadający im fragment tekstu.
689
Zob. wyżej, przypis 332.
690
Zob. wyżej, przypis 607.
691
KDW, t. I, nr 545, 547; zob. nr 546.
692
MPH, t. II, s. 850.
693
Tamże; zob. wyżej, przypis 337 i odpowiadający mu fragment tekstu.
694
KDW, t. I, nr 562: „qua eciam hereditate quidam nomine S. propter tradicionem castri
Calisiensis summa nostri patrui domini ducis Pomoranie et nostrorum baronum privatus
fuerat”.
695
Zob. wyżej, przypisy 321–324 i 343–345 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
696
Zob. wyżej, przypisy 338–349 i odpowiadający im fragment tekstu.
683
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gnieźnieńskiego, ale po przerwie — kasztelanem został (po Przecławie z Żernik)
między 17 III 1288 a 23 X 1290 r., sędzią zaś (po swym młodszym bracie Andrzeju z Ryszewa) między 23 IV 1288 a 8 IX 1290 r.697 Ściślej mówiąc, skoro
8 IX 1290 r. w dokumencie Przemysła wystawionym w Krakowie figuruje on
tylko jako sędzia gnieźnieński698, to widocznie jeszcze tego dnia nie mógł być
równocześnie kasztelanem. Jest to więc przerwa paruletnia, z przejściem zrazu
na niższe stanowisko, a dopiero potem na dwa. Urząd wcześniej posiadany był
bowiem zajęty, i to przez osobę zasłużoną dla księcia Przemysła.
W czasie tej przerwy znajdujemy Beniamina, co prawda efemerycznie, gdzie
indziej. Dnia 8 III 1287 r. Henryk Prawy, pismem wystawionym we Wrocławiu,
zapewnił biskupowi wrocławskiemu oraz trzem innym śląskim dostojnikom
duchownym swobodny przejazd przez swoje księstwo na zjazd w Opolu. Dla
większej gwarancji bezpieczeństwa pismo to poręczyli (także pieczęcią) „barones
nostri” w liczbie kilkunastu; listę tę zaczynają kanclerz i protonotariusz, po czym
następują Beniamin wojewoda i Imbram kasztelan wrocławscy, a wreszcie dalsze osoby, wśród których jeszcze tylko Henryk (szósty z kolei) został opatrzony
tytułem sędziego dworu, a Jakub (ostatni) tytułem naukowym doktora praw699.
Godność wojewody wrocławskiego świadczy, że śląski książę miał za co odwdzięczyć się wielkopolskiemu możnowładcy.
Również — z kolei — powrót Beniamina do hierarchii wielkopolskiej musiał
wiązać się z jakąś jego zasługą wobec Przemysła II. Zapewne chodzi tu o pośrednictwo w pogodzeniu obu władców, które przyniosło księstwu wielkopolskiemu
zwrot kasztelanii rudzkiej700. Występując czas jakiś w roli kasztelana i sędziego
gnieźnieńskiego, między 10 II a 19 IV 1293 r. odzyskał urząd poznańskiego wojewody w drodze zamiany (nie wiadomo, o ile dobrowolnej) z Tomisławem z Szamotuł701. Na tym urzędzie doczekał się jeszcze — mimo mocno już sędziwego wieku
— najpierw koronacji, a następnie tragicznej śmierci Przemysła. W testacjach
dokumentów tego władcy pojawiał się już rzadko702; wśród tych wystąpień widzi-

Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 135, 136, 151a, 152.
KDW, t. II, nr 649. W dniu 23 X t.r. w Gnieźnie, w testacji dyplomu księcia pomorskiego Mściwoja, Beniamin po raz pierwszy został zatytułowany „castellanus Gneznensis et
iudex ibidem” (KDW, t. II, nr 658).
699
Schl. UB, t. V, opr. W. Irgang, Köln–Wien 1993, nr 320: „Beniamin palatinus, Ymprammus castellanus Wrat(islavienses)”. Wydawca rozwiązał ten skrót: Wrat(islaviensis),
odnosząc widocznie przymiotnik tylko do kasztelana. W takim przypadku wojewoda pozostałby bez określenia terytorium; byłaby to jedyna nieprecyzyjność tego źródła, pozostali
bowiem urzędnicy są tam oznaczeni najzupełniej konkretnie: cancellarius noster, prothonotarius noster, castellanus Wratislaviensis, iudex curie nostre. Jeszcze ważniejsze jest
to, że Beniamin nie był tu zwykłym świadkiem — „barones” księcia Henryka, do których
tu został zaliczony, przyjmowali określone zobowiązania, związane z terytorium dzielnicy
wrocławskiej. Wcześniej (1283 bez daty dziennej) wojewodą wrocławskim był Piotr z Krakowa (Schl. UB, t. V, nr 74), później zaś (23 IV 1290) Nanker (Schl. UB, t. V, nr 452), 8 III
1287 r. wymieniony bez tytułu.
700
K. Jasiński, Z problematyki..., dz. cyt., s. 225–226; G. Labuda, [w:] Dzieje Wielkopolski,
dz. cyt., t. I, s. 298; J. Pakulski, Rola..., dz. cyt., s. 26; S. Musiał, Bitwa pod Siewierzem
i udział w niej Wielkopolan, [w:] Przemysł II, Odnowienie..., dz. cyt., s. 163–164.
701
Zob. wyżej, przypis 353 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
702
KDW, t. II, nr 713, 732, 735, 743. Prócz tego obecność jego uwidoczniają dwa falsyfikaty lubińskie (KDW s.n., z. 1, nr 41, 42), z których tylko pierwszy (z datą 1294, bez dnia)
może mieć autentyczną listę świadków, gdyż drugi przepisał ją od pierwszego. Zob. wyżej,
przypisy 159–167 i odpowiadający im fragment tekstu.
697
698
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my wszakże podróż na Pomorze niedługo przed koronacją703, a zwłaszcza obecność na ostatnim dokumencie króla, tuż przed wyjazdem do Rogoźna (25 I 1296),
co stwarza jakąś poszlakę, że Beniamin towarzyszył monarsze również w jego
ostatniej wędrówce704. Po nagłej śmierci Przemysła, stojąc na czele ówczesnych
dostojników wielkopolskich, opowiedział się wraz z ich ogółem za elekcją Władysława Łokietka. Zdążył jeszcze uczestniczyć w dwóch dokumentach nowego
władcy: w traktacie krzywińskim tegoż z Henrykiem głogowskim (10 III 1296)705
oraz w nadaniu dla swego krewnego, wojewody tczewskiego Mikołaja Jankowica
(2 V t.r.)706. Ostatni ten dokument jest równocześnie ostatnią wzmianką o nim
jako żyjącym; zmarł jednak przypuszczalnie dopiero między 1 I a 6 XII 1297 r.,
w obrębie bowiem tych dat nastąpił awans kolejnego wojewody — Piotrka Prędocica, z kasztelanii poznańskiej707. Żony Beniamina nie znamy; wprowadzana w tę
rolę córka Tomisława z Szamotuł była w rzeczywistości jego synową708. Synów Beniamin miał trzech: duchownego Andrzeja, kanonika gnieźnieńskiego, w 1280 r.
studenta w Bolonii709, oraz świeckich Beniamina z Nękanowa i Wacława. Obaj
świeccy bracia, zwąc się „filii comitis Beniamin, quondam pallatini Poloniae”,
darowali klasztorowi cystersów w Wieleniu, fundacji ich „pie recordationis genitoris”, wieś Przysiekę Niemiecką. Zachowany w oblacie do księgi grodzkiej kościańskiej dokument nosi datę 25 VII 1278, co jego pierwsze wydanie zmieniło na
1298, uzyskując w ten sposób źródłowy termin ante quem śmierci Beniamina710.
Jednakże drugie wydanie nie wyklucza możliwości, że w oryginale znajdowała się
rzeczywiście data 1278, nawiązująca do roku fundacji klasztoru711. Tego rodzaju
celowe rozminięcie się z bieżącą rzeczywistością byłoby wszak czymś niespotykanym; podobieństwo dat dwóch dokumentów mogło natomiast zmylić późniejszego kopistę. Imiona synów wojewody Beniamina całkowicie powtarzają imiona
poprzedniego pokolenia tej rodziny — więc samego Beniamina i jego braci.
Młodsi bracia wojewody Beniamina — Andrzej z Ryszewa i Wacław — znaleźli się razem z nim (wówczas kasztelanem międzyrzeckim) w testacji dokumentu Bolesława Pobożnego w świeżo pozyskanej przez niego Kruszwicy, 1 IX
1269 r. Są tam jedynymi świadkami świeckimi. Andrzej występuje z tytułem
sędziego712. Jako sędzia pojawia się najwcześniej również na dokumencie księcia Bolesława, z datą 14 II 1258 r.713 W późniejszych przekazach zwykle (choć
nie zawsze) zwany jest sędzią gnieźnieńskim. Funkcję tę Jan Pakulski uważał
za jedyny urząd Andrzeja714, zaś Maria Bielińska rozdzieliła ją na sędstwo przy

KDW, t. II, nr 732; miejscem wystawienia Świecie (6 IV 1295).
KDW, t. II, nr 743; na temat tego dokumentu wypowiadałem się już parokrotnie wyżej.
705
KDW, t. II, nr 745.
706
KDW, t. II, nr 746.
707
KDW, t. II, nr 759, 767. J. Pakulski, Rola..., dz. cyt., s. 28 i późniejsze opracowania,
badając czas zgonu Beniamina, nie wziął pod uwagę dyplomu z 1 I 1297 r., w którym
Piotrek występuje jeszcze jako kasztelan poznański.
708
Zob. wyżej, przypisy 382–387 i odpowiadający im fragment tekstu.
709
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 124; tamże źródło.
710
Tenże, Rola..., dz. cyt., s. 29–31 (aneks).
711
KDW, t. VI, nr 59.
712
KDW, t. I, nr 609: „comite Beniamin castellano in Medzirzecz et fratribus suis: Andrea
iudice nostro et Vincencio (błąd kopisty zamiast Venceslao)”; J. Pakulski, Rola..., dz. cyt.,
s. 21–22.
713
KDW, t. I, nr 367.
714
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 114.
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Bolesławie (1258–1271) i sędstwo gnieźnieńskie (1280–1288) — zupełnie niepotrzebnie, skoro jako sędziego gnieźnieńskiego określa go jeszcze dyplom Bolesława z 25 IV 1271 r.716 Zarówno przy tym księciu, jak potem przy Przemyśle II
Andrzej z Ryszewa pełnił zatem ten sam urząd. Wbrew obojgu tym badaczom
należy jego życiorys rozszerzyć jeszcze o wcześniejsze podkomorstwo. Na tymże
podkomorstwie Andrzej (rzekomo inny i nigdzie więcej nie występujący) pojawia
się przy Bolesławie dwukrotnie: 25 VIII 1257 i 21 VIII 1259 r.717 Problem stanowi
tu pierwsza data jego sędstwa: 14 II 1258718; nie jest ona ścisła, ponieważ jeszcze 22 II t.r. sędzią gnieźnieńskim był Jarost719, jako już nieżyjący wymieniony
30 VI 1261720. Podczas akcji prawnej dokumentu z datą 14 II 1258 Andrzej był
więc jeszcze podkomorzym; tytuł sędziego wpisano mu przy późniejszym sporządzaniu tego dokumentu. Dowodnie jako sędziego wskazuje go dopiero dyplom
księcia Bolesława z 1261 r. bez daty dziennej721; oczywiście został nim po 21 VIII
1259, gdy był jeszcze podkomorzym.
W 1271 r. sędzia Andrzej z bratem Wacławem uczestniczyli w wyprawie na
Śląsk, urządzonej przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego z udziałem
m.in. posiłków wielkopolskich. Obu wymieniają skargi biskupa wrocławskiego
Tomasza do arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa poznańskiego, domagające się interwencji w celu naprawienia szkód wyrządzonych dobrom kościelnym
(28 VI 1271)722. W ostatnich latach Bolesława Pobożnego nie widać Andrzeja
w zachowanych źródłach, dowodnie jednak pozostawał na swym urzędzie, gdyż
piastował go również później. Często za to występował następnie przy Przemyśle
II. W 1282 r. należał do świadków ugody kępińskiej723. „Fidelibus prospectis
serviciis comitis Andree iudicis nostri” udzielił Przemysł II 15 V 1285 r. pełnego immunitetu siedzibie tegoż, Ryszewu (w ziemi gnieźnieńskiej, niedaleko
Mogilna), gdzie zezwolił na lokację miasta na wzór Kalisza, z tygodniowym targiem w poniedziałki724. Miejscowość ta pozostawała wszakże w następnym stuleciu wsią725. Andrzej z Ryszewa występuje jako sędzia gnieźnieński do 23 IV
1288 r.726; wyjątkowo (m.in. na dokumencie układu w Kępnie) zwano go sędzią
kaliskim, co oznacza, że dwa te urzędy były połączone w jego ręku. Ale tylko
właśnie przed 23 IV 1288, gdyż tego dnia — po raz pierwszy od długiego czasu
— pojawia się obok niego osobny sędzia kaliski Berwold syn Olbrachta, zresztą
także Zaręba, jeszcze w tym roku (przed 29 IX) awansowany na kasztelana727.
Następca Andrzeja, jego starszy brat Beniamin, przejął więc po nim przed 8 IX
1290 r. tylko sędstwo gnieźnieńskie728.
715
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Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 73, 151a.
KDW, t. I, nr 443.
KDW, t. I, nr 360, 378; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 68.
Zob. wyżej, przypis 713.
KDW, t. I, nr 368; zob. nr 362.
KDW, t. I, nr 391.
KDW, t. I, nr 390.
Zob. wyżej, przypis 663 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 607.
KDW, t. I, nr 555.
KDW, t. VI, nr 168; KDW, t. III, nr 1568.
KDW, t. II, nr 618.
Zob. wyżej, przypis 551.
Zob. wyżej, przypisy 697, 698.
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Czas zgonu Andrzeja z Ryszewa stanowi problem. Jan Pakulski odrzucił jego
korelację ze zmianą na urzędzie sędziego gnieźnieńskiego729. Jego zdaniem były
sędzia „żył jeszcze w 1310 r., gdyż wspomina o nim bratanek Beniamin”, syn wojewody Beniamina730. Wobec tego, „najprawdopodobniej po 23 IV 1288, a przed
22 VII 1310 pozbawiono go urzędu sędziego”. Oczywiście — jak już wiemy —
w takim przypadku terminem ante quem owego pozbawienia musiałby być już
rok 1290, nie 1310. Dymisjonującym byłby więc już Przemysł II, co nie bardzo
zgadza się z inną uwagą tegoż autora, że — sądząc po zakresie przywileju dla
Ryszewa — „Andrzej cieszył się zaufaniem” tego właśnie władcy731. Dokument
z synowcem wymieniającym żyjącego stryja nasuwa jednak cały szereg pytań.
Po pierwsze, właściwie nie możemy poznać jego daty. Zachował się on w dwóch
kopiach, z których jedna zawiera rok 1335, druga 1330732. Żadna z nich nie
daje możliwości dożycia sędziego Andrzeja do tego czasu. Emendacji akurat na
rok 1310 nie sposób jednak uzasadnić paleograficznie — ani ewentualna data
słowna oryginału (... decimo), ani cyfrowa (... X) nie mogła aż w dwóch kopiach
rozwinąć się z niczego w dodatkowe trzydzieści (XXX). Po wtóre, wątpliwości co
do obecności tam Andrzeja z Ryszewa stwarza sama treść. Jest nią nadanie wsi
„Borke” przez Beniamina z Nękanowa „honesto viro nobis dilecto” Wojciechowi
vel Albertowi Puszowi. „Stryj” Andrzej występuje tu obok Beniamina jako współwystawca dokumentu, a więc jakby w roli współnadawcy, gdy tymczasem krewni, którzy udzielili tylko odpowiedniej rady i konsensu, wymienieni są zbiorowo
i anonimowo nieco dalej. Jednakże nadana wieś była własnością wyłącznie Beniamina z Nękanowa, który ją odziedziczył po swoim ojcu733. Co więcej — zarówno Beniamin, jak i Andrzej mieli krewnych bliższych od siebie wzajemnie. Dla
Beniamina byli to wspomniani już bracia: kanonik gnieźnieński Andrzej oraz
Wacław734; może także jacyś synowie735. Dla Andrzeja dowodnie syn Krzywosąd
z Ryszewa, działający samodzielnie w roku 1293736, a więc albo już po śmierci
ojca, albo z ojcem majątkowo rozdzielony. Chyba już wnukiem sędziego Andrzeja
był Wojciech z Ryszewa, miecznik wielkopolski (gladifer Polonie), świadek w procesie polsko-krzyżackim w 1339 r. (i stąd tylko znany), który jednak pamiętał
jeszcze schyłek rządów Mściwoja II na Pomorzu Gdańskim, a Przemysła II w tej
ziemi widywał osobiście737. Jakakolwiek wspólność majątkowa Beniamina z Nękanowa i Andrzeja z Ryszewa jest przeto niemożliwa. Wydaje się, że błąd omawianego teraz dokumentu nie tkwi w dacie, lecz w terminologii pokrewieństwa
obu współwystawców. Najprościej byłoby przyjąć, że pojęcie stryjostwa zostało
tam odwrócone, tzn. że nie Andrzej był stryjem Beniamina, tylko Beniamin (około 1330 r. już dostatecznie wiekowy) stryjem Andrzeja. Andrzej taki musiałby być

J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 114.
KDW, t. III, nr 2046 (z datą 22 VII 1335): „nos Beniamin in Namkonow, filius comitis
Beniamin quondam palatini Polonie, una cum dilecto patruo nostro Andrea”.
731
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 115.
732
Tak podaje KDW, t. III, nr 2046, za CDB.
733
Tamże: „prout eam pater noster felicis memorie et nos ab initio possedimus”.
734
Zob. wyżej, przypisy 709–711 i odpowiadający im fragment tekstu.
735
Kryterium imionowe sugerowałoby tu Beniamina (Bienia), kanonika poznańskiego
i plebana kościoła św. Mikołaja w Kaliszu, który wszakże po 1310 r. (KDW, t. XI, nr 1719)
nie pojawia się już w źródłach.
736
KDW, t. II, nr 696: „preter unam sortem in Goslavice, quam Crivosandus Andree de
Riszow sibi nititur vendicare”.
737
Lites, t. I, s. 120–121, 398–400.
729
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synem Wacława i widocznie jeszcze ze stryjem nie dokonał ostatecznego podziału dóbr. Ponieważ jednak nie znamy takiego skądinąd, rozwiązanie tego rodzaju
da się uznać jedynie za możliwość. W grę mógłby wchodzić jeszcze rzeczywisty
Andrzej, brat Beniamina (wtedy „una cum dilecto patruo” zastąpiłoby prawidłowe „una cum dilecto fratre”), kanonik gnieźnieński738; w tym jednak przypadku
oczekiwalibyśmy w tekście odpowiedniego tytułu. Ostatecznie sądzę, że sędzia
gnieźnieński Andrzej z Ryszewa zmarł zapewne wtedy, kiedy nastąpiła po nim
zmiana na urzędzie — a więc między 23 IV 1288 a 8 IX 1290 r.739 Gdyby jednak
nie, to wówczas utratę przezeń sędstwa należy oceniać nie jako „pozbawienie go
urzędu”740, lecz raczej jako dobrowolne ustępstwo na rzecz starszego brata.
Wreszcie najmłodszy z synów łowczego Wawrzyńca — Wacław — pojawia się
z taką właśnie filiacją dwukrotnie: 20 IV 1259 i 30 VI 1261 r.; w obu wypadkach w testacji dokumentów Bolesława Pobożnego741. Również w 1261 r., bez
daty dziennej, na dyplomie tego samego księcia występuje z bratem Beniaminem
(wówczas kasztelanem przemęckim)742, a 1 IX 1269 r. w Kruszwicy z obydwoma
braćmi Beniaminem i Andrzejem743. Żadnego urzędu wówczas jeszcze nie posiadał. Z bratem Andrzejem uczestniczył w posiłkowej dla Bolesława Wstydliwego
wielkopolskiej wyprawie na Śląsk w 1271 r. List protestacyjny biskupa wrocławskiego Tomasza do arcybiskupa z 28 VI t.r. nie wymienia jego urzędu, natomiast analogiczne pismo do biskupa poznańskiego z tego samego dnia zwie go
kasztelanem starogrodzkim744. Nominacja jego nastąpiła zapewne w 1269 r. (po
1 IX), gdyż w dokumencie z tego roku bez daty dziennej jego poprzednik Sykstus
wystąpił już jako łowczy kaliski745. Ostatnia wiadomość o żyjącym Wacławie pochodzi z 31 X 1271 — jest to układ Bolesława Pobożnego z zakonem krzyżackim,
zapewniający temuż odszkodowanie za straty poniesione przez jego kujawskie
posiadłości podczas wojny Bolesława z księciem Ziemomysłem. Kasztelan starogrodzki znajduje się tam wśród kilkunastu rękojemców księcia wielkopolskiego
w tej sprawie746. Daty zgonu Wacława nie da się określić, ponieważ jego źródłowy
następca na kasztelanii występuje dopiero pół wieku później747. Chyba że za
takiego uznamy Świętomira, który 6 VII 1279 r. na zachowanym w kopii (oblata
w księgach kościańskich) dokumencie Przemysła II używa tytułu łowczego starogrodzkiego748. W całym średniowieczu żadna więcej osoba z takim tytułem nie
występuje749, można zatem sądzić, że takiego urzędu w ogóle nie było, a „łowczy”
jest tu tylko omyłką szesnastowiecznego kopisty — zamiast „kasztelan”. Jest to
tym bardziej możliwe, że w owym dokumencie tenże „łowczy starogrodzki” wyprzedza w liście świadków urzędników gnieźnieńskich: podstolego i podczaszego.
Przy takim rozwiązaniu terminem ante quem śmierci Wacława byłby 6 VII 1279.
Zapewne jego synem był Witek „Wenceslawowic”, występujący na dokumencie

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

Zob. jeszcze J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 124.
Zob. wyżej, przypisy 726–728 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 729–731 i odpowiadający im fragment tekstu.
KDW, t. I, nr 374, 391.
KDW, t. I, nr 392.
Zob. wyżej, przypis 712 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 722 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 388, 188.
KDW, t. I, nr 444.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 539.
KDW, t. I, nr 486.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 390; zob. także cz. 2, s. 162.
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Przemysła II w 1288 r. i raczej nietożsamy ze współczesnym mu Witem, cześnikiem gnieźnieńskim. Związek filiacyjny tych właśnie osób wprowadziła do
nauki Maria Bielińska, równocześnie identyfikując Wacławica z cześnikiem751.
Jednakże odpowiedni dokument, wymieniając z reguły patronimia świadków
(prócz tylko ostatniego), podaje także ich urzędy. Urzędu takiego nie ma właśnie
tylko Witek Wacławic. Piastowaniu przez niego wówczas cześnikostwa sprzeciwiałaby się również chronologia. Byłoby to dlań za wcześnie, uwzględniając fakt,
że dzielnicowych urzędów nie posiadali wtedy (i zresztą nigdy) synowie starszych
braci jego ojca, nadto wyżej od tegoż postawionych i wciąż jeszcze żyjących: Beniamina i Andrzeja.
750

*
Z całej czwartej generacji rodu Zarębów zamachu rogozińskiego dożył więc jedynie wojewoda poznański Beniamin. Przynajmniej on na pewno, skoro dalszy
żywot jego brata, sędziego gnieźnieńskiego Andrzeja z Ryszewa, wypadło uznać
za wątpliwy. „Z wieku mu i z urzędu” należał się też zaszczyt przewodzenia kręgowi rodowemu Zarębów w tej przełomowej dla Wielkopolski chwili. Symbolem
tego może być obecność Beniamina zarówno na ostatnim dokumencie króla
Przemysła, jak i na pierwszych dwóch „księcia Królestwa Polskiego” Władysława
Łokietka752.
Pokoleniem rodu, któremu wypadło gremialnie przeżyć wydarzenie z Rogoźna, było pokolenie piąte. Nie znamy go już wszakże w całości. Znaczne rozrodzenie sprawiło, że mimo wciąż elitarnej pozycji Zarębów w dzielnicy dla kogoś
mogło już nie wystarczyć urzędu, co albo wyłączało go z pocztu zachowanych
źródeł, albo przynajmniej przyciemniało tam jego miejsce. Może więc nam brakować typowych wskaźników genealogicznych (filius vel frater cuiusquam) i stąd
jesteśmy w stanie określić tylko niektórych wnuków Olbrachta i Wawrzyńca.
Postępując według starszeństwa gałęzi, zaczynamy od synów kasztelana gnieźnieńskiego Szymona Olbrachtowica. Pomijając młodo i bezpotomnie zmarłego
Jana z Trąbczyna753, kolejno najstarszym z tego rodzeństwa był duchowny Andrzej, ostatecznie biskup poznański. Zapewne pierwszą o nim wiadomością jest
przekaz z 23 VI 1263 r. o darowaniu kanonikowi gnieźnieńskiemu Andrzejowi
relikwii z Kolonii754. Ponieważ piastował on później archidiakonat kaliski, jego
właśnie obecność w kapitule gnieźnieńskiej należy uważać za oczywistą. Kolejno — dwa dokumenty Bolesława Pobożnego, z 14 X 1265 i 31 V 1266 r., zwą go
kapelanem dworskim; drugi z nich również plebanem w Kcyni755. Według autora
monografii o nim, ks. Władysława Karasiewicza, „po raz pierwszy występuje jako
kanclerz gnieźnieński w dniu 3 VII 1280”, nic wcześniejszego natomiast (poza
przypuszczalnym wykształceniem) nie da się o nim powiedzieć756. Później druko-

750
KDW, t. II, nr 641 (zachowany w kopii dokument ma niemożliwą datę 1298 r.; datę
1288 zob. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 183, 191).
751
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 124 i s. 88 (indeks). W obu tych miejscach
użyła wszakże znaku zapytania.
752
Zob. wyżej, przypisy 704–706 i odpowiadający im fragment tekstu.
753
Zob. wyżej, przypisy 598, 599 i odpowiadający im fragment tekstu.
754
KDW, t. I, nr 406.
755
KDW, t. I, nr 415, 418; obydwa te dokumenty zostały napisane przez Andrzeja.
756
W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 5; KDW, t. I, nr 496 (recte 2 VII: „quarto die
sancti Petri”). Podobnie od roku 1280 zaczęli biogram biskupa Andrzeja J. Pakulski, Ród
Zarembów..., dz. cyt., s. 120, i H. Chłopocka, Andrzej Zaremba z Czermina, [w:] WSB, s. 24.
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wany dokument przesuwa źródłowy początek tego urzędowania na 22 VI t.r.757
Jego edytor rozpoczyna (w przypisie wyjaśniającym osobę) karierę Andrzeja już
od urzędu kapelana książęcego w 1265 r.758 Awans z kapelana na kanclerza jest
całkowicie na miejscu; ponadto zgoda synów komesa Szymona na dokonanie
przez ojca darowizny już w 1253 r.759 dowodzi tego, że jeden z nich mógł już
w sześćdziesiątych latach sprawować jakiś niewysoki urząd.
Wystawcą dokumentów z kanclerzem Andrzejem z 1280 r. był książę Przemysł II. Dotyczy to także trzeciego dyplomu, z 18 X t.r., w którym Andrzej jest
już nie tylko kanclerzem, lecz i archidiakonem kaliskim760. Karierę przy kolejnych książętach oraz kościelną rozwijał więc równolegle. Przed 24 VIII 1290 r.
został kanclerzem całej Wielkopolski; w tym charakterze towarzyszył Przemysłowi II przy objęciu Krakowa761. Termin post quem tej zmiany widział Jan
Pakulski w dniu 17 III 1288, kiedy to po raz ostatni kanclerzem poznańskim
został nazwany Wincenty, równocześnie prepozyt w kapitule poznańskiej762.
Prawdopodobnie jednak jest nim dopiero oktawa 30 VI–5 VII 1290 r., kiedy
tenże Wincenty występuje po raz ostatni jako żyjący; wprawdzie tylko z tytułem
prepozyta, ale jest to dokument biskupa poznańskiego763. Kanclerzem Wielkopolski Andrzej Zaręba był do końca panowania Przemysła764 i jeszcze potem,
przy Władysławie Łokietku. Przy tym księciu źródłowo pojawił się dwukrotnie: 1 I 1297 r. w Pyzdrach, zatytułowany „cancellarius Polonie”765, i 18 I t.r.
w Kaliszu, z tytułem „cancellarius tocius Polonie”766. Na dyplomie biskupa poznańskiego Jana z 18 IV t.r. wystąpił jako prepozyt poznańskiej kapituły767,
choć niższych urzędów w niej wcześniej nie piastował. Jeszcze 28 XI 1296 prepozytem tamże był Wojciech768, sam zaś Andrzej dowodnie jeszcze w oktawie
29 X–2 XI 1290 archidiakonem kaliskim769 — nie posuwał się więc na razie
w hierarchii kościelnej. Identyczność dotychczasowego kanclerza z prepozytem
uzasadnił ks. Karasiewicz770. Jako biskup poznański Andrzej Szymonowic występuje źródłowo po raz pierwszy 20 XII 1297 r., w dokumencie Władysława Łokietka, który nadał jemu i kościołowi poznańskiemu plac w mieście Poznaniu

KDW, t. VI, nr 26.
Tamże, przypis 8.
759
Zob. wyżej, przypisy 588–590 i odpowiadający im fragment tekstu.
760
KDW, t. VI, nr 27.
761
KDW, t. II, nr 647: „domino Andrea cancellario Poznaniensi et Kalissiensi”. W następnych dokumentach najczęściej tytułowany był: „cancellarius Polonie” (KDW, t. II, nr 680,
711, 722; KDW, t. VI, nr 48).
762
KDW, t. II, nr 617; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 121. Podobnie W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 5 (autor ów operował w tej sprawie tylko datami rocznymi).
763
KDW, t. II, nr 646; świadkami są tylko prałaci i (anonimowo) kanonicy kapituły. Analogicznie dokument książęcy z 1288 r. (zob. przypis poprzedni) daje Wincentemu wyłącznie
tytuł kanclerza.
764
Ostatni dokument Przemysła z zaznaczeniem Andrzeja jako kanclerza nosi datę 1 VI
1295 (KDW, t. II, nr 735: „Andrea cancellario nostro”).
765
KDW, t. II, nr 759; działał tam wówczas, wraz z kasztelanem poznańskim Piotrkiem
Prędocicem, w sądzie książęcym.
766
KDW, t. II, nr 760.
767
KDW, t. II, nr 762.
768
KDW, t. II, nr 757 (Alberto preposito); co do imienia zob. nr 700 (Woycecho preposito).
769
KDW, t. II, nr 660.
770
W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 6.
757
758
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na zbudowanie dworu . Wybór na biskupa nastąpił jakiś czas po 17 VI t.r.,
kiedy po raz ostatni wymieniony został poprzedni biskup Jan jako żyjący772.
Władysław Karasiewicz, a za nim Jan Pakulski widzieli w elekcji Zaręby konsekwencję wpływu Łokietka na kapitułę poznańską773. Powołanie przez kapitułę
na biskupa swego najwyższego dostojnika nie musi jednak dziwić, jeśli zdążyła ona już dostrzec jego zdolności administracyjne. Bardziej dziwi wcześniejszy awans z archidiakonatu kaliskiego na prepozyturę poznańską — nie tylko
znaczny jakościowo, ale nadto w innej diecezji. Tu można szukać wpływu księcia na biskupa Jana, pochodzącego z bliskiego Łokietkowi rodu Leszczyców774.
Oczywiście dowodzi to także bliskich związków między księciem Władysławem
a Andrzejem Zarębą, co potwierdza dokument z 20 XII 1297 r. — pierwsze źródło z dziejów biskupstwa Andrzeja.
Pierwszym natomiast dokumentem nowego biskupa (31 I 1298) jest reorganizacja administracyjna diecezji — podział zbyt obszernego archidiakonatu
poznańskiego na trzy: większy (maior), średni (medius) i mniejszy (minor)775. Uderza również proporcjonalnie duża liczba jego dyplomów w sprawach szczegółowych z pierwszego roku rządów776. Wszystko to dowodzi zarówno jego energii,
jak i gorliwości w administrowaniu diecezją. Okoliczności tegoż administrowania
nie były jednak korzystne. W Wielkopolsce toczyła się wojna domowa między
dwoma sukcesorami Przemysła II: Władysławem Łokietkiem i Henrykiem głogowskim. Już wcześniejszy, zawarty wkrótce po śmierci Przemysła (10 III 1296)
traktat krzywiński podzielił między nich Wielkopolskę, dając Henrykowi na razie
tylko terytorium zaobrzańskie, w przyszłości jednak (po osiągnięciu pełnoletniości) najstarszy syn Głogowczyka miał bezwarunkowo otrzymać całą dzielnicę
poznańską777. Oznaczało to koniec monarchii Przemysła; z ziem zaś wielkopolskich podziałowi uległa tymczasem właśnie położona na zachodzie poznańska
diecezja. Ona też ucierpiała po wznowieniu wojny; wojska głogowskie spustoszyły jakieś dobra kościelne778, a przed 28 II 1298 r. zniszczyły częściowo sam
Poznań779. Z drugiej strony Łokietek, wiodąc wojnę nie tylko z Henrykiem, lecz
i z Brandenburgią, nie był w stanie utrzymać porządku w swojej części Wielkopolski. Pisała o tym Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej, powstała jeszcze
w czasach Andrzeja Zaręby i na pewno pod jego pieczą780; później zaś mówił jeden
z jego następców, biskup Jan Łodzia, na procesie warszawsko-uniejowskim781.
Nieprzyjaźnie wobec księcia Władysława był nastawiony również — rządzący
Małopolską — król czeski Wacław II. W tych warunkach nadzieje Wielkopolan
na odbudowanie Królestwa przy tym władcy stopniowo zanikały.
771

KDW, t. II, nr 768.
KDW, t. II, nr 765, 766.
773
W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 7; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt.,
s. 121.
774
Zob. wyżej, przypis 149.
775
KDW, t. II, nr 770.
776
KDW, t. II, nr 778–780, 784, 785, 789.
777
Zob. wyżej, przypis 138 i odpowiadająca mu partia tekstu.
778
KDW, t. II, nr 788: „pro predacionibus tempore discordie in bonis eiusdem ecclesie et
episcopi per nostros homines irrogatis”.
779
KDW, t. II, nr 773; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 38.
780
MPH s.n., t. VI, s. 53–54.
781
Lites, t. I, s. 148–157 art. IV.
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Ewentualne szanse budził jeszcze konkurencyjny Piast, Henryk głogowski.
Dnia 24 VI 1298 r. wystawił on w Kościanie dwa dokumenty: jawny (z normalnym tytułem „dux Slezie et dominus Glogovie”) oraz na razie tajny (z wyjątkowym, wyraźnie przyszłościowym tytułem „dux regni Polonie, Pomoranie, Slezie et
dominus Glogovie”). Jawny dyplom dotyczył odszkodowania za wspomniane już
spustoszenia jakichś posiadłości biskupstwa poznańskiego, którym miała być
wieczysta darowizna wsi Nacław pod Kościanem. Posiada on testację; świadkami są trzej rycerze śląscy oraz kanclerz biskupa poznańskiego Jakub (nazwany
tu także kapelanem księcia wystawcy) i brat tegoż Mikołaj782. Dokument tajny
świadków nie ma, ma jednak ich zapowiedź: „presentibus nobilibus viris dominis”, na czym tekst się kończy. Treść jego stanowi zatwierdzenie przywilejów dla
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oraz biskupstw poznańskiego i włocławskiego
(dla tego ostatniego na Pomorzu), szczegółowo wymienionych; ponadto w razie
koronacji księcia Henryka kancelaria Królestwa ma wieczyście pozostawać przy
biskupstwie poznańskim, które ma otrzymywać wynagrodzenie z każdego miasta,
w którym częściej wypadnie przebywać monarsze783. Jest oczywiste, że Głogowczyk występuje tu jako przyszły, przewidziany następca Przemysła II w całości
jego Królestwa, więc w całej Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim. Oznacza to
konieczność usunięcia Łokietka z powrotem do jego ziem dziedzicznych i tak tę
sprawę przedstawia zgodnie literatura784. Pozostaje natomiast problem konkretnej genezy układu i zasięgu jego uczestników. A więc: a) kto był inicjatorem, i b)
czy wszyscy odbiorcy — biskupi odegrali w nim czynną rolę. Dokument jawny
— co ze względu na jego treść oczywiste — znajdował się w archiwum katedry
poznańskiej; dziś znamy go tylko z kopii. Tajny natomiast — zachowany dotąd
w oryginale — pozostaje w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Oznacza to,
że został przyjęty przez najwyższego odbiorcę, arcybiskupa Jakuba Świnkę, choć
największe obietnice zapewniał na przyszłość biskupom poznańskim. Zarówno
Świnka, jak i Andrzej Zaręba aprobowali zatem w momencie wystawienia jego
treść. Jednakże Tomasz Jurek sądzi, że również ten dokument znajdował się
pierwotnie nie w Gnieźnie, lecz w Poznaniu. Motywem są tu wcześniejsze starania o jego widymowanie bądź transumowanie ze strony katedry poznańskiej
niż gnieźnieńskiej785. Cała sprawa nie jest wszakże prosta. Najstarszy widymat,
sporządzony w 1422 r. przez oficjała poznańskiego na prośbę kapituły poznańskiej i w Poznaniu, również mieści się obecnie w archiwum gnieźnieńskim786.
Czy, jeśliby z jakichś względów kapituła ta przekazała rzeczywiście oryginał dokumentu do Gniezna, nie mogła pozostawić sobie choć tego widymatu, mającego pełną moc prawną? Może inaczej rzecz wygląda, jeśli ten dokument był jej
do jakiejś sprawy tylko wypożyczony. W każdym razie czynny udział biskupa
Andrzeja w zawieraniu umowy kościańskiej nie ulega wątpliwości. Mógł on być
ze swoim kanclerzem w Kościanie osobiście. Jakub z bratem występują tam jako

Zob. wyżej, przypis 778.
KDW, t. II, nr 787: „Si autem per adiutorium venerabilium patrum superius nominatorum et ecclesiarum eorundem regias fuerimus infulas assequuti, cancellaria regni
penes Poznaniensem episcopatum perpetuo remanebit, assingnatis sibi redditibus iuxta
quaslibet civitates, ubi frequentius cum nostra domo nos contigerit demorari”.
784
Wyjątkowo W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 32–33, uznawał umowę kościańską za konsekwencję krzywińskiej i wiązał z przyszłym panowaniem młodego Henryka
Henrykowica. Stanowisko takie jest zupełnie odosobnione.
785
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 40.
786
KDW, t. V, nr 356.
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świadkowie jawnego dokumentu księcia Henryka, ale przecież biskup poznański
był jego adresatem, w testacji więc nie ma dla niego miejsca787. Należy chyba
zgodzić się z poglądem Jurka, że inicjatorem rozmów był Andrzej Zaręba788, co
wiązało się z ówczesną sytuacją. Zmiana poprzedniej orientacji politycznej biskupa przed Kościanem nie była chyba Henrykowi znana. Dbając o stan państwa i swojej diecezji, zatroszczył się on również o pozostałe biskupstwa dawnej
monarchii Przemysła — niewątpliwie za wiedzą zwierzchnika, Jakuba Świnki,
który przejął tajny dokument i decydował o jego dalszych losach.
Decyzja metropolity polegała na razie na wyczekiwaniu. Ostatecznie bowiem
układ kościański nie doczekał się realizacji. Nawet wieś Nacław nie weszła
w skład dóbr katedry poznańskiej789. Według Jurka jednak zaraz po tym układzie
Henryk przejściowo zajął Poznań790. Argumentacją jest brak obecności Łokietka
w następnych miesiącach w zachodniej części Wielkopolski, przede wszystkim
zaś dokument synów wojewody Beniamina Zaręby dla klasztoru w Wieleniu, datowany w Poznaniu 25 VII prawdopodobnie 1298 r., w testacji którego występuje
rycerz Głogowczyka oraz osoby z Przemętu i Wschowy, należących do ówczesnej
dzielnicy tego księcia w Wielkopolsce791. Oznaczałoby to, że część Zarębów z biskupem Andrzejem (i oczywiście nie tylko oni) znalazła się po Kościanie w realnej opozycji popierającej Henryka. Na początku 1299 r. Władysław Łokietek
panował dowodnie w Poznaniu; spotkał się tam z prepozytem poznańskim Janem, a także tamtejszymi wojewodą i kasztelanem (7–12 I)792. Podobną testację
widzimy w dwóch innych dokumentach tego księcia, datowanych jeszcze w roku
1298 bez dnia; w jednym z nich (potwierdzeniu przywileju Przemysła I dla klasztoru w Owińskach) figuruje biskup Andrzej793. W literaturze próbuje się więc
umieścić te dyplomy w samym końcu 1298 r.794 W ciągu 1299 r. nie ma już źródłowych śladów istnienia kontaktów Łokietka z Andrzejem, w przeciwieństwie
do licznych dowodów współpracy z arcybiskupem Jakubem i kościołem gnieźnieńskim795. Przy księciu Władysławie pozostawali natomiast dowodnie niektórzy inni Zarębowie, mianowicie stryjeczni bracia biskupa poznańskiego: Mikołaj
z Powidza i Sędziwój z Jarocina. Obaj otrzymali w 1299 r. awanse — pierwszy
z urzędu wojewody tczewskiego lub krótkotrwałego (ogólno)pomorskiego na województwo gnieźnieńsko-kaliskie796, drugi z podkomorstwa gnieźnieńsko-kaliskiego na sędstwo w tej samej ziemi, a następnie (chyba jeszcze za Łokietka) na
województwo poznańskie797. Mogli oni podejmować się pośrednictwa w godzeniu
księcia z biskupem, jednak bez trwałego powodzenia. Jeszcze w tym samym
roku, przypuszczalnie w grudniu, Andrzej Zaręba nałożył interdykt na swoją diecezję798, co wydatnie rozwinęło nastroje opozycyjne wobec władcy. Można widzieć

787
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 39, dostrzega tam tylko posłów biskupa — oczywiście
tych, których jako świadków wymienia jawny dokument.
788
Tamże, s. 39–40.
789
Tamże, przypis III/60.
790
Tamże, s. 41–43.
791
Zob. wyżej, przypisy 710, 711 i odpowiadający im fragment tekstu.
792
KDW, t. II, nr 804.
793
KDW, t. II, nr 774, 775.
794
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., przypis III/37; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 42.
795
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 126–128.
796
B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 133–138, 148–149. Zob. niżej.
797
J. Bieniak, Sędziwój z Jarocina, [w:] PSB, s. 401–402. Zob. niżej.
798
Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej, MPH s.n., t. VI, s. 53.
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w tym konsekwencję wymuszonej na Łokietku przez dyplomację czeską ugody
klęckiej (23 VIII 1299), która dotychczasowe „Regnum Polonie” zamieniała na
zwykły związek dzielnic i oddawała pod lenne zwierzchnictwo Wacława II799. Od
tej też pory straciły wszelką wartość postanowienia układu kościańskiego związane z ewentualną kandydaturą Henryka Głogowczyka. Monarchię Przemysła
mogła uratować tylko korona polska dla Wacława czeskiego800.
Nie można wątpić, że biskup Andrzej należał do pomysłodawców przywołania króla czeskiego do Wielkopolski, choć źródła ich imienne nie wymieniają.
Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej przypisuje to ogólnie Wielkopolanom
(zatem ich większości), a rządy Wacława ocenia nader pozytywnie, pisząc iż „sub
quo rege Wenceslao maxima pax et iusticia viguit in Polonia tamquam temporibus ipsorum heredum”801. Tymczasem biskup poznański prowadził dalej reformę swej diecezji. Dnia 20 VI 1300 r. ustanowił on w katedrze poznańskiej
kolegium wikariuszy802, 24 VI 1308 zaś ściśle określił ich obowiązki mszalne
i penitencjarne, darowując im równocześnie wieś i dziesięciny803. Za panowania
Wacława II, będąc w Pyzdrach wraz z czeskim starostą Wielkopolski, księciem
opawskim Mikołajem (8 V 1301), przywiesił do wystawionego przezeń dokumentu swą pieczęć z występującym po raz pierwszy w dziejach herbem Zaręba804.
Z kolei w 1304 r. (9 VII) darował katedrze poznańskiej pięć swoich wsi dziedzicznych: Mączniki, Otmiarowo (pod Środą), Wirza, Wiele i Pęperzyn (za Notecią, na
północ od Nakła), za zgodą brata Wawrzyńca i czterech synowców (po nieżyjącym
już bracie Abrahamie), którym przekazał za to cztery wsie: Czermin, Skrzypno,
Wola i zaginione dziś Ambroszkowice (na południe od Pyzdr, w zwartym kluczu
posiadłości Zarębów). Donacje te uczynił wobec jednego z następnych starostów,
Ulryka z Boškovic, który dokument biskupa ze swej strony opieczętował805. Można więc mówić o dobrej współpracy Andrzeja Zaręby z zastępcami Wacława II
w Wielkopolsce. Natomiast już Wacława III określa Kontynuacja jako „niestałego
i samowolnego”806. Przyjęcie przez Wielkopolan Henryka głogowskiego odbyło się
w pełnym porozumieniu z biskupem807. Dowodzi tego już najwcześniejsze źródło
mówiące o panowaniu Henryka w Poznaniu, mianowicie dokument jego tutejszego starosty Boguszka z Wezemborka, zatwierdzający darowiznę części wsi
Bielsko przez pewną rodzinę szlachecką biskupowi Andrzejowi i kościołowi poznańskiemu (11 VI 1306). Rzecz odbyła się w katedrze poznańskiej, w obecności
biskupa, kilku prałatów i kanoników oraz miejscowego przeora dominikanów808.
Trzyletnie rządy Henryka w Wielkopolsce zapisały się jednak w Kontynuacji rocznika kapituły poznańskiej cokolwiek dwuznacznie. Choć srogi dla złoczyńców
i dbający o pokój w kraju, „solus fuit maximus exactor nec perfectus amicus
Polonorum”809.

KDW, t. II, nr 818.
Zob. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 126–131.
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MPH s.n., t. VI, s. 54.
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KDW, t. VI, nr 64.
803
KDW, t. VI, nr 78.
804
KDW, t. II, nr 838.
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Zob. wyżej, przypis 593 i odpowiadający mu fragment tekstu.
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MPH s.n., t. VI, s. 54: „Hic eciam inconstans fuit et proprie voluntatis”.
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K. Jasiński, Rola..., dz. cyt., s. 245–246; J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 180;
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 61–62.
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KDW, t. II, nr 902.
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Całkowitej dyskwalifikacji uległy w tym źródle rządy pięciu synów Głogowczyka. „Ponieważ byli młodzi i podatni na wpływy, trzymali ich i wiązali radami
Niemcy, tak że nic nie mogli uczynić, co by się Niemcom nie podobało”; przekazywali więc Niemcom za bezcen ziemie i miasta, ci zaś „radzili im, aby wytępić
całą ludność polską, zarówno osoby duchowne, jak i świeckich rycerzy. Przez
dwa lata utrzymywał się jednak za ich czasów w znacznej mierze pokój, choć
niezupełny” — i na tych słowach utwór urywa się definitywnie810. Powodem tego
nagłego urwania była oczywiście śmierć autora, który wszakże dożył jeszcze początku tych wydarzeń, jakie po dwóch latach od zgonu Henryka głogowskiego
przerwały ów okres względnego spokoju w Wielkopolsce — tylko nie zdążył go
już opisać. Data śmierci Henryka (9 XII 1309)811 wskazuje termin dwóch lat na
sam koniec roku 1311 albo na większość 1312, kiedy to rzeczywiście występują
w Wielkopolsce pierwsze przesłanki upadku rządów głogowskich (ekskomunika,
podział księstwa, początek powstania)812. W tym właśnie czasie (po 5 VII 1312)
znika ostatecznie ze źródeł kustosz kapituły poznańskiej Jakub813, wcześniej
wieloletni kanclerz biskupi, świadek umowy kościańskiej814. Wskazuje to na niego jako przypuszczalnego autora Kontynuacji; wniosek taki — choć popiera go
piastowany długo przez tę osobę urząd — może być wszak tylko hipotezą, ponieważ następca Jakuba pojawia się w źródłach dopiero 6 III 1319 r.815, domniemany czas zgonu tegoż rozciąga się więc dosyć długo. Przyczyną tego jest brak
dokumentów biskupa Andrzeja z ostatnich lat jego pontyfikatu, co należy tłumaczyć jego już mocno sędziwym wiekiem816. W każdym razie nie ma wątpliwości,
że treść tego utworu odpowiada ewoluującym poglądom politycznym Andrzeja
Zaręby i jego środowiska817.
Za pierwszą oznakę zmiany nastawienia biskupa do rządów głogowskich
można uważać już nominację na swego kanclerza — po awansowaniu Jakuba
na urząd kustosza — Doliwczyka Filipa z Miłosławia (między 3 XI 1307 a 29 III
1309), z rodu wielce zasłużonego dla Władysława Łokietka818. Dnia 27 XII
1311 lub 1312 r. Andrzej zawarł porozumienie z margrabiami brandenburskimi
w sprawie dziesięcin z zajmowanego przez tychże obszaru między Notecią, Drawą
a Gwdą; w zamian za rezygnację z nich kościół poznański miał otrzymać odszkodowanie w ziemi819. Według domysłu Tomasza Jurka ustępstwo biskupa miało
zapewnić neutralność Brandenburgii wobec spodziewanego (lub już aktualnego,
w zależności od realnej daty) wystąpienia tworzącej się opozycji wielkopolskiej

MPH s.n., t. VI, s. 55.
K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. II, Wrocław 1975, s. 78.
812
Zob. wyżej, przypisy 458–468 i odpowiadający im fragment tekstu.
813
KDW, t. II, nr 956.
814
Zob. wyżej, przypisy 782, 787 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
815
KDW, t. II, nr 1009.
816
Trzy ostatnie zachowane dyplomy biskupa, z lat 1313–1314 (KDW, t. VI, nr 82; KDW,
t. II, nr 962, 969), a także dokument prepozyta z 1316 r. (KDW, t. II, nr 980) nie posiadają
listy świadków.
817
B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959, s. 81–
83, 246–249.
818
KDW, t. III, nr 2041; KDW, t. II, nr 921; J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 159–
163, 180–181; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 74.
819
Zob. wyżej, przypis 84 i odpowiadający mu fragment tekstu. Data źródła zależy od stylu: a Nativitate bądź a Circumcisione — różnie podaje go literatura. Dokładnie omówił ten
dokument W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 78–81.
810
811
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przeciw książętom głogowskim . W jakimś czasie przed 29 II 1312 r. biskup
poznański wraz z arcybiskupem Jakubem Świnką obłożyli tychże książąt ekskomuniką, o czym wspomina dokument podziału księstwa z tego dnia821; bliższych
szczegółów nie znamy. W 1314 r. Łokietek, obejmując stopniowo Wielkopolskę,
aż trzema dyplomami obdarzył biskupa Andrzeja i kapitułę poznańską. Dnia
11 I, zjechawszy się z biskupem w Słupcy, mieście kościoła poznańskiego we
wschodniej Wielkopolsce, udzielił mu prawa wybijania w tym mieście własnej
monety (denarów) — która na równi z monetą książęcą miała być uznawana
w całym państwie. Przywilej ten książę uzasadnił „zasługami i służbami owego wielebnego ojca, księdza Andrzeja” oraz „uszanowaniem i pobożnością poznańskiego kościoła świętego Piotra”822. W tym samym mieście i dniu zatwierdził
sprzedaż wsi Szeligi biskupowi i katedrze poznańskiej przez rycerza Mikołaja
z Bożacina, znów motywując to „uszanowaniem świętych Piotra i Pawła apostołów oraz kościoła poznańskiego, a szczególnie uczuciem do owego wielebnego
ojca, wielokrotnie darzącego nas życzliwością i wiernymi służbami”823. Wreszcie 29 XI t.r. w Poznaniu na życzenie biskupa Andrzeja i jego brata Wawrzyńca konfirmował darowiznę pięciu wsi przez pierwszego z nich na rzecz katedry
poznańskiej z 1304 r., wyżej już omówioną, udzielając tym wsiom immunitetu
właściwego wszystkim posiadłościom tejże katedry824. W końcu kadencji Andrzeja jego stosunki z Władysławem Łokietkiem, jako znów władcą Wielkopolski,
przedstawiały się więc jak najlepiej. Musiał to być efekt poparcia udzielonego
temu księciu w odzyskaniu danej dzielnicy.
Ostatni przekaz o żyjącym biskupie Andrzeju nosi datę 28 III 1316 r. Jest
to znów dokument Łokietka dla tegoż biskupa, tym razem nadający immunitet
ekonomiczny i sądowy jego wsi Kazanic na Kujawach brzeskich. Uzasadnieniem
są jeszcze raz „fidelia servitia” Andrzeja Zaręby wobec księcia — „dziedzica Królestwa Polskiego”825. Czas zgonu Andrzeja określają wiadomości o jego następcy
— Domaracie herbu Grzymała. Dnia 26 V 1318 r. był on jeszcze prepozytem
łęczyckim826, 6 III 1319 już biskupem poznańskim827. Młodsi bracia Andrzeja
to Abraham i Wawrzyniec. Pierwszy z nich był skarbnikiem gnieźnieńskim; występuje tylko jeden raz, 21 X 1291 r., na dokumencie Przemysła II zatwierdzającym zamianę dóbr między podkomorzym gnieźnieńsko-kaliskim Sędziwojem
Zarębą z Jarocina (stryjecznym bratem Abrahama) a cystersami z Lądu. Wszyscy świadkowie tego dokumentu (prócz Abrahama archidiakon gnieźnieński
Filip i kasztelan kaliski Berwold) byli Zarębami828. Skarbnik Abraham nie żył
820

T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 128–129.
KDW, t. II, nr 952: „dampnum eciam et expensam, si quas propter excommunicationes archiepiscopi Gneznensis et episcopi Poznaniensis sustinere nos continget, omnes
pariter pati debemus et portare”.
822
KDW, t. II, nr 964: „ob merita et servitia prefati venerabilis patris domini Andree, reverentiam ac devotionem ecclesie beati Petri Posnaniensis”.
823
KDW, t. II, nr 965: ob reverentiam beatorum Petri et Pauli apostolorum et ecclesie Poznaniensis et specialiter amore prefati venerabilis patris, nos favore et fidelibus servitisis
multipliciter prosequentis”.
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Zob. wyżej, przypis 404 oraz przypis 805 z odpowiadającym mu fragmentem tekstu.
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KDW, t. II, nr 981.
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Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Teki Naruszewicza, t. V, s. 317–319; J. Bieniak,
Wielkopolska..., dz. cyt., przypis III/553.
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już 9 VII 1304 r., kiedy to biskup Andrzej rozdawał wsie katedrze poznańskiej
i swoim najbliższym krewnym, więc bratu Wawrzyńcowi (z Królikowa) i czterem
synowcom — synom „quondam Abrahe”: Wawrzyńcowi (ze Sławina), Jankowi,
Abrahamowi (później scholastykowi poznańskiemu) i Gotpoldowi829. Widocznie
jego synem (filius Abrahe) był również Mikołaj, który już w 1293 r. zamienił darowaną mu przez Przemysła II wieś Lutkowo vel Złotniki z arcybiskupem gnieźnieńskim830. Brak jego w 1304 r. oznacza, że już wówczas nie żył i nie pozostawił
potomstwa. Od Abrahama pochodziła gałąź Zarębów z przydomkiem Rozust.
Wawrzyniec z Królikowa (pod Rychwałem w kasztelanii lędzkiej), najmłodszy
brat biskupa, występuje przy nim zarówno podczas nadania wsi w 1304, jak
i podczas zatwierdzenia tego nadania przez księcia Władysława w 1314 r.831 Dnia
8 X 1320 r. zamienił z arcybiskupem Janisławem swą wieś Mięcierzyn na Pątnów (pod Koninem) z dopłatą 10 grzywien groszy praskich832. Zmarł 4 IX, wymieniony pod tym dniem w Nekrologu lędzkim833, oczywiście w latach 1321–1332,
gdyż 25 V 1333 r. występuje już „Laurencius dictus Zaramba, filius quondam
Laurencii heredis de Crolikow”834, ostatecznie kasztelan poznański. Królikowscy
stali się możną rodziną wielkopolską835; jednak ich protoplasta Wawrzyniec starszy mimo długiego życia nie zdołał jeszcze doczekać się urzędu.
Kolejnym ważnym Zarębą piątego pokolenia według starszeństwa linii był
Berwold z Siedlemina. Ojcem jego był Olbracht, szósty syn kasztelana poznańskiego Olbrachta Janowica; matką — jakaś Godziębianka, po którym to rodzie
Berwold odziedziczył imię836. Pierwszy urząd — cześnikostwo lędzkie — otrzymał
on od Bolesława Pobożnego, przy którym wystąpił w Dłusku 27 III 1276 r.837
Towarzyszył następnie Przemysłowi II na zjeździe w Lądzie, na którym książę
ten pogodził Leszka Czarnego i jego brata Ziemomysła (24 VIII 1278)838, i ponownie w Kaliszu (4 X 1279)839. W roku 1284 nadał wieś Chełmno (pod Kaliszem)
katedrze gnieźnieńskiej, co zatwierdził książę Przemysł (12 VI). Dokument ten,
zachowany w oryginale, zwie Berwolda „venator Kalisiensis et pincerna Lendensis”840. Według Spisów urzędników wielkopolskich rycerz ten posiadał wówczas
obydwie te godności łącznie841, co jednak nie jest możliwe, ponieważ w tym samym dokumencie występuje w testacji inny „venator Kalisiensis” — Roszek. Można by więc przyjąć, że Berwold dodatkowo łowczym kaliskim został później i tytuł

Zob. wyżej, przypisy 593 i 805 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
KDW, t. II, nr 644, 697. Pierwszy z tych dokumentów (zatwierdzenie księcia) ma datę
24 IV 1290, drugi (zamiana arcybiskupa) 26 IV 1293. Identyczność sprawy, podobieństwo
tekstu i bliskość dat dziennych dowodzą, że obydwa powstały w tym samym roku; pisarz
dyplomu książęcego opuścił więc wyraz „tercio”.
831
Zob. wyżej, przypisy 805, 824 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
832
KDW, t. II, nr 1022.
833
MPH, t. V, s. 494: „Item comes Laurentius de Krolikowo”. Wydawca w przypisie powiązał zapiskę raczej z jego synem i imiennikiem, kasztelanem lędzkim (w końcu poznańskim). Ten Wawrzyniec występuje tu jednak bez urzędu. Zob. J. Pakulski, Familia...,
dz. cyt., s. 231.
834
KDW, t. II, nr 1124.
835
J. Pakulski, Familia..., dz. cyt., s. 233–243.
836
Zob. wyżej, przypisy 551–558, 627–629 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
837
KDW, t. I, nr 460.
838
KDW, t. I, nr 482.
839
KDW, t. I, nr 488.
840
KDW, t. I, nr 539.
841
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 190, 250, 262.
829
830
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ten dopisano mu podczas sporządzania dyplomu, gdyby nie to, że Roszek był
owym łowczym jeszcze 29 IX 1288 r., kiedy Berwold piastował już kasztelanię
kaliską842. Na łowczostwo kaliskie nie ma więc dlań w ogóle czasu. Jako cześnik (tylko) występuje on po raz ostatni na sądzie arcybiskupa Jakuba Świnki
w Gnieźnie 26 IV 1285843, a w oktawie Trzech Króli (7–12 I) 1286 r. wzmiankowany jest jako łowczy lędzki844. Zapewne przeto dokument nadania Chełmna
zawiera pomyłkę w określeniu miejscowości. Kolejnym urzędem Berwolda, krótko piastowanym, było sędstwo kaliskie. Występuje na nim tylko raz, w Gnieźnie
23 IV 1288 r., na dokumencie Przemysła II845. Aby udzielić mu tego awansu,
książę wielkopolski rozdwoił dotychczasowe sędstwo gnieźnieńsko-kaliskie; odpowiednim dostojnikiem gnieźnieńskim pozostał dotychczasowy sędzia obu ziem,
Andrzej z Ryszewa846. Już 29 IX tego samego roku Berwold był kasztelanem kaliskim847. W sierpniu i wrześniu 1290 r. towarzyszył on Przemysłowi obejmującemu po zgonie Henryka Prawego księstwo krakowskie848. Na dokumentach
tego monarchy występował dość często, aż po rok 1295849. Dnia 1 VII 1296 r.
wystawił własny akt w Poznaniu, przeznaczony dla tamtejszej katedry. Ponieważ
otrzymał od biskupa poznańskiego Jana w dożywocie dziesięciny z nowizn w swej
wsi Siedleminie, zobowiązał się przeto, że po jego śmierci wrócą one „ad mensam
episcopi sine qualibet contradictione”. Dokument ów zaopatrzył swą pieczęcią,
jednakże zachował się on tylko w kopii850. W latach 1296–1299 świadczył na kilku obecnie istniejących dyplomach wielkopolskich Władysława Łokietka. Ostatni
z nich, wystawiony w Kaliszu, nosi datę 15 VI 1299 r. (anno Domini M.CC.XC.IX,
in die beati Viti)851. Tego samego zaś dnia roku Nekrolog lędzki zapisał śmierć
kasztelana kaliskiego Berwolda852. Następca jego, Ubysław z Radostowa, pojawił
się 8 V 1301 r.853 Kasztelan Berwold z Siedlemina zmarł zatem albo 15 VI 1299,
czyli dokładnie w dniu swego ostatniego wystąpienia, w Kaliszu przy Łokietku,
albo 15 VI 1300 r. W tym drugim wypadku doczekałby się już przewrotu w Wielkopolsce, choć jeszcze nie przybycia tam Wacława II854. Mógłby nawet polec w toczonych wówczas walkach. Najbliższe jego potomstwo nie jest źródłowo znane.
Młodszy Berwold z Siedlemina, zapewne identyczny z podczaszym kaliskim o tym
imieniu, był — jak wskazuje chronologia — jego wnukiem, nie synem855.
Następni Zarębowie według kryterium primogenitury z tej samej generacji
— to synowie wojewody poznańskiego Janka, ósmego kolejnego Olbrachtowica. Właśnie wśród nich znajduje się Sędziwój z Jarocina, w dotychczasowej
literaturze najbardziej z całego rodu podejrzany o współudział w rogozińskim

Tamże, nr 191, 183.
KDW, t. I, nr 554.
844
KDW s.n., z. 1, nr 40 (wg wydawcy interpolowany w narracji).
845
KDW, t. II, nr 618.
846
Zob. wyżej, przypis 726 i odpowiadający mu fragment tekstu.
847
Zob. wyżej, przypis 551 i odpowiadający mu fragment tekstu.
848
KDW, t. II, nr 647, 649.
849
KDW, t. II, nr 678 (w akcji — wymiana dóbr z klasztorem w Lądzie — i w testacji sami
Zarębowie), 689, 692, 711, 712, 722; KDW, t. VI, nr 47; KDW, t. II, nr 735.
850
Zob. wyżej, przypis 552.
851
KDW, t. II, nr 811.
852
MPH, t. V, s. 488: „Item comes Berwoldus castellanus Calissiensis”.
853
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 184.
854
Zob. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 130–132.
855
Zob. wyżej, przypisy 555, 556 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
842
843

106

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

królobójstwie. W dwóch dokumentach, własnym z 26 IV 1289 i księcia Przemysła z 10 II 1293 r., Jankowice wystąpili w pełnym komplecie856; brak w drugim z nich jednego z braci — Olbrachta — tłumaczy się tym, że już wówczas
nie żył857. Pomijając ten wyjątek, synowie Janka w obu tych źródłach wystąpili
w identycznym porządku: Filip, Sędziwój, Olbracht, Mikołaj, Michał; porządek
ów wskazuje na starszeństwo. We wcześniejszym z tych dokumentów tylko Filip
występuje z piastowaną godnością, mianowicie archidiakona gnieźnieńskiego;
w późniejszym wszyscy są tytułowani urzędem. Dyplom z 1289 r. dotyczy zwrotu
biskupstwu lubuskiemu wsi Siekierzyn, którą ojciec wystawców posiadał dożywotnio; zwrot ów dokonał się w obecności księcia Przemysła i arcybiskupa Jakuba, którzy na prośbę tychże wystawców przywiesili obok nich swe pieczęcie.
Z kolei dokument z 1293 r. zawiera darowiznę dla katedry poznańskiej podwójnej wsi Tarnowo, którą Jankowice odziedziczyli częściowo po ojcu, a częściowo
po stryju Jarkemboldzie858.
Pierwszy z pięciu synów wojewody Janka, archidiakon gnieźnieński Filip,
występuje w dyplomatycznych źródłach bardzo często, zawsze z tym właśnie
tytułem. Nie znamy więc jego losów przed odpowiednią nominacją. Pojawił się
w testacji dokumentu arcybiskupa Jakuba Świnki z datą 26 IV 1283 r.859 Jednakże Jan Pakulski dostrzegł w tym dokumencie konieczność zmiany daty,
ponieważ „Jakub jest arcybiskupem dopiero od 30 VII 1283 r.”860 Tego dnia
mianował go rzeczywiście na ten urząd papież Marcin IV (który w danym razie
miał wyłączne prawo takiej nominacji); odpowiednia bulla wspomina wprawdzie o wcześniejszej elekcji jego przez kapitułę gnieźnieńską (po której, w dobrej
intencji, mógł objąć de facto urzędowanie)861, przeciw datowaniu omawianego
dokumentu na rok 1283 przemawiają wszak świadkowie: prepozyt i kustosz
gnieźnieńscy862. Również dyplom Przemysła II z datą 14 X 1283 i także z obecnością archidiakona Filipa należy w rzeczywistości do 14 X 1286, jak wskazuje
indykcja863. Wobec tego najwcześniejszym źródłem, w którym Filip występuje,
jest dokument arcybiskupa z 26 IV 1285 r.864, ewentualnie drugi, z tego samego roku bez daty dziennej865. Archidiakon Filip znajduje się w testacji około dziesięciu zachowanych dyplomów arcybiskupa Jakuba Świnki oraz — co
ważniejsze — aż 24 takichże dokumentów Przemysła II, których akcja dokonała się w wielu różnych miastach (Poznaniu, Gnieźnie, Pyzdrach, Trzemesznie,
KDW, t. VI, nr 36; KDW, t. II, nr 693.
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., przypis III/648; J. Pakulski, Ród Zarembów...,
dz. cyt., s. 118; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 381.
858
Zob. wyżej, przypis 610 i odpowiadający mu fragment tekstu.
859
KDW, t. I, nr 522.
860
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 115.
861
KDW, t. I, nr 524; K. R. Prokop, Arcybiskupi..., dz. cyt., s. 88.
862
Prepozytem gnieźnieńskim był tam Włościbór, jeszcze w 1285 r. prepozyt łęczycki,
a gnieźnieński dopiero w latach 1288–1301 (KDW, t. I, nr 554; KDW, t. II, nr 630, 837).
Analogicznie kustosz Aleksander jest nim w rzeczywistości dopiero 1289–1304 (KDP, t. II,
nr 134; KDW, t. VI, nr 72), poprzedza zaś go Filip (różny od archidiakona), występujący
1283–1285 (KDW, t. I, nr 527, 534, 554), później scholastyk.
863
KDW, t. I, nr 529; S. Krzyżanowski, Dyplomy..., dz. cyt., s. 173, 190, reg. 76.
864
KDW, t. I, nr 554; tak też J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 115, który wszak
zwrócił uwagę, że nominacja Filipa mogła nastąpić wcześniej, ponieważ jego poprzednik
pojawił się po raz ostatni w 1265 r.
865
Zbiór Dokumentów Małopolskich [dalej: ZDMał.], wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś,
cz. IV, Wrocław 1969, nr 883.
856
857
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Kaliszu, Dłusku, Słupsku, Gdańsku, Świeciu, Tczewie) . Niekiedy jest on
wśród świadków w dokumentach monarchy jedyną osobą duchowną. Towarzyszył więc nader często Przemysłowi w jego objazdach kraju; można go uważać
za szczególnie bliskiego i zaufanego doradcę władcy. Okres jego widocznego
uczestnictwa przy Przemyśle rozciąga się od 14 X 1286 do 19 X 1295 r.; zaczyna się więc już dwa lata po wydarzeniach kaliskich i trwa praktycznie do
zgonu króla. Za szczególnie istotny trzeba uważać udział Filipa Zaręby w pomorskich podróżach Przemysła, podjętych już po jego koronacji. Trwały one
od końca lipca do połowy sierpnia oraz w październiku 1295 r.; znamy z nich
siedem dokumentów króla, archidiakon Filip występuje na każdym z nich bez
wyjątku867. Był on też kanonikiem krakowskim; jako taki uczestniczył w wyborze biskupa Jana Muskaty (1294 lub początek 1295), o czym wspomina
jeden ze świadków w późniejszym (1306) procesie Muskaty, kanonik sandomierski Wierzchosław868. Kanonikiem tamże został Filip widocznie z nominacji poprzedniego biskupa — Prokopa (1293–1294/1295), wcześniej kantora
gnieźnieńskiego i krótko administratora archidiecezji869. Po śmierci Przemysła II wystąpił on jeszcze na jednym zachowanym do dziś dokumencie, mianowicie księcia Władysława Łokietka (Pyzdry 6 X 1296). Obok Filipa znajduje się
tam jeszcze dwóch Zarębów: jego brat stryjeczny — kasztelan kaliski Berwold,
oraz rodzony — podkomorzy kaliski Sędziwój870. Archidiakon Filip zmarł przed
11 IX 1299 r., kiedy to pojawił się jego następca, Tomasz871.
Sędziwój, drugi syn wojewody Janka — najczęściej wymieniany podsądny
naszej sprawy — odziedziczył po ojcu Jarocin. Do chrztu trzymał go książę
Bolesław Pobożny; mogło się to dziać jedynie w 1249 lub we wczesnych miesiącach (do połowy maja) 1250 r., ponieważ z tej okazji książę ten darował
ojcu chrześniaka pięć wsi położonych w ówczesnej dzielnicy gnieźnieńskiej,
którą wtedy rządził872. Życiorys Sędziwoja opracowałem już wcześniej trzykrotnie — najpełniej w Polskim Słowniku Biograficznym, choć z przypisami tylko w artykule o kręgu rodzinnym jego syna, wojewody kaliskiego Beniamina
866

866
KDW, t. I, nr 529, 577; KDW, t. II, nr 653, 660, 661, 678, 687, 692, 693 (tu Filip
z braćmi w roli sprawców), 698, 704, 705, 722, 723, 737, 739, 740; KDW, t. IV, nr 2058,
2059, 2060, 2061; KDW, t. VI, nr 41, 45, 49. Na częstość występowania archidiakona przy
Przemyśle zwrócili już uwagę W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 13; B. Nowacki,
Przemysł II..., dz. cyt., s. 80–81.
867
Trzy dokumenty: ze Słupska, Świecia i Tczewa (KDW, t. II, nr 737, 740; KDW, t. IV,
nr 2058), tytułują go prawidłowo archidiakonem gnieźnieńskim; cztery z Gdańska, sporządzone przez jednego pisarza, o czym świadczy identyczny sposób datowania (KDW,
t. II, nr 739; KDW, t. IV, nr 2059, 2060, 2061) — archidiakonem poznańskim. Jest to
błąd, gdyż poznańskim był zarówno wcześniej, jak i później Henryk, piastujący ten urząd
w latach 1287–1297 (KDW, t. I, nr 583; KDW, t. II, nr 762).
868
MPV, t. III, nr 121 s. 84. Czas elekcji zob. J. Wyrozumski, Muskata Jan, [w:] PSB, t. 22,
Wrocław 1977, s. 292 (data 1294 r.).
869
Zob. tenże, Prokop biskup krakowski, [w:] PSB, t. 28, Wrocław 1984, s. 483 (tu data
zgonu: początek 1295).
870
KDW, t. II, nr 753. KDP, t. I, nr 87, drukując wcześniej ten sam dokument, datuje go
6 X 1297 r. Obaj wydawcy korzystali przy tym z oryginału. J. Pakulski, Ród Zarembów...,
dz. cyt., s. 116, powołując się na KDP, uznał 6 X 1297 za czas ostatniej wiadomości o żyjącym Filipie. Jednakże w razie rozbieżności w dwóch edycjach należy przyjąć dane późniejszej, gdyż ta, znając wcześniejszą, mogła poprawić popełniony w niej błąd.
871
KDW, t. II, nr 823.
872
Zob. wyżej, przypis 591.
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z Kołdrębia . Pierwszą wiadomością o jego działaniach jest zaliczenie „duos
filios Ianconis de Calis” (tj. ówczesnego kasztelana kaliskiego) do liczby uczestników wyprawy Bolesława Wstydliwego na Śląsk w 1271 r., posiłkowanej także przez rycerstwo wielkopolskie, w liście biskupa wrocławskiego Tomasza do
arcybiskupa Janusza z 28 VI t.r. Byli to niewątpliwie Sędziwój i Olbracht, jako
najstarsi poza duchownym Filipem874. Na dokumencie księcia Bolesława, wystawionym 31 X 1271 w opanowanym Inowrocławiu, występuje wśród dostojników wielkopolskich i kujawskich marszałek dworu Sędziwój875. Za tożsamością
jego z Jankowicem przemawia bliskość tegoż z księciem zadzierzgnięta przez
chrzest, przeciwko — bardzo młody wiek. Tożsamość tę wypadnie więc uznać
za dość prawdopodobną, ale nie całkiem pewną876. Bezspornie Sędziwój Jankowic był przy Pobożnym podkomorzym gnieźnieńsko-kaliskim 27 III 1276 r.877
Pewien problem wprowadził do historiografii naukowej falsyfikat sporządzony
na imię Przemysła II, z datą Gniezno 13 XII 1271 r.878 Występuje w nim już
Sędziwój na tymże stanowisku. Przekaz drukowany jest na podstawie odpisu
z ksiąg konsystorskich gnieźnieńskich. Zawiera on wyrok książęcy w sporze
o dziesięciny między jednym z gnieźnieńskich kanoników (skądinąd nieznanym) a dwoma „nobiles istius clipei et clenodii atque genealogie Zaramba”.
Autentyczności tego źródła wydawcy w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski
nie rozstrzygnęli, stawiając znak zapytania przy słowie „falsyfikat” i przy dacie, w komentarzu zaś wyrażając opinię, że przesunięcia przyjmowanego dotąd
czasu usamodzielnienia się Przemysła (1273) nie można wykluczyć, wywód
szlachectwa z określonego herbu mógł być tylko interpolacją, a część świadków
jest niepotwierdzona, jednak dopuszczalna dla 1271 r. Z kolei Spisy urzędników wielkopolskich niekonsekwentnie włączają niektórych niepewnych dla tej
daty świadków dokumentu (Żegota łowczy kaliski, Bodzęta łowczy gnieźnieński i właśnie Sędziwój podkomorzy gnieźnieński)879, innych natomiast pomijają
(Mikołaj stolnik gnieźnieński)880. Wreszcie we wcześniejszej swej pracy881 uznałem podkomorstwo Sędziwoja 13 XII 1271 za możliwe, gdyż chociaż dokument
z tą datą jest falsyfikatem, „wydaje się zawierać autentyczną listę świadków”.
Obecnie wszakże uważam ten dokument za bezwartościowy dla XIII w. Przemysła — rzekomego wystawcę — otaczają tam wyłącznie urzędnicy dzielnicy
gnieźnieńsko-kaliskiej, a rzecz dzieje się w Gnieźnie, bez jakiegokolwiek napomknięcia o rządzącym tam Bolesławie. Limes autentyczności testacji nie
stanowi więc usamodzielnienie się Przemysła (tzn. przekazanie mu dzielnicy
poznańskiej), lecz dopiero rok 1279, kiedy objął on księstwo stryja po śmierci
tegoż. Komplet świadków z tego czasu nie wchodzi zaś w grę, ponieważ jeden
873

873
J. Bieniak, Sędziwój z Jarocina, [w:] WSB, s. 658–659; tenże, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., rozdział 2 passim i tablica genealogiczna; tenże, Sędziwój z Jarocina,
[w:] PSB, s. 400–403.
874
KDW, t. I, nr 611; J. Bieniak, Sędziwój z Jarocina, [w:] PSB, s. 400.
875
KDW, t. I, nr 444.
876
J. Bieniak, Sędziwój z Jarocina, [w:] PSB, s. 400. Nie brał jej pod uwagę J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 116, ponieważ uważał Sędziwoja za urodzonego dopiero
w 1257 r.
877
KDW, t. I, nr 460.
878
KDW, t. VI, nr 19.
879
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 189, 142, 203.
880
Tamże, nr 155, 156.
881
J. Bieniak, Sędziwój z Jarocina, [w:] PSB, s. 400.
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z nich — właśnie ojciec Sędziwoja Janek z Jarocina — był kasztelanem kaliskim najwyżej do przełomu 1273/1274 r.882 Falsyfikat na imię Przemysła wziął
więc świadków z więcej niż jednego autentyku, a terminem ante quem nominacji Sędziwoja pozostaje rok 1276. Potem Jankowic występuje raz jeszcze na
dyplomie Bolesława Pobożnego w roli podkomorzego (23 IV 1278), mianowicie
jako mający dokonać objazdu trzech wsi przysądzonych przez tego księcia cystersom lędzkim przeciw roszczeniom biskupa poznańskiego883.
Z urzędem tym przeszedł Zaręba z Jarocina po zgonie Bolesława w służbę
Przemysła II. Wraz z innymi współrodowcami był obecny na zjeździe Przemysła
ze Mściwojem pomorskim w lutym 1282 r. w Kępnie, na którym rozstrzygnięto
przyszły związek Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską884. Między 11 VI a 28 VII
t.r. przeniósł go Przemysł na podkomorstwo poznańskie885, na którym Sędziwój
występuje jeszcze 22 XI886. Natomiast 20 I 1284 r. podkomorzym poznańskim
był już Bogusław ze Smogulca, równocześnie kasztelan ujski887, jeszcze 24 IV
1283 wymieniony tylko z tą drugą godnością888. Sędziwój utracił więc podkomorstwo między tymi dwoma ostatnimi terminami. Dnia 18 II 1284 r. pojawił
się zaś przy Przemyśle jako kasztelan rudzki889. Nie było to jednak przeniesienie
z urzędu na urząd przez tego samego monarchę, ponieważ kasztelania rudzka
nie należała wówczas do księstwa wielkopolskiego. Już w roku 1281 przejął ją
w posiadanie książę wrocławski Henryk IV, jako cenę za uwolnienie Przemysła,
pochwyconego przezeń podstępnie na zjeździe890. Sędziwój otrzymał więc urząd
kasztelana rudzkiego od Henryka, wchodząc w jego służbę, jako następca Szymona Galla, piastującego ową godność w latach 1281–1283891. Przestał więc być
urzędnikiem Przemysła, gdy został urzędnikiem innego księcia; jako ziemianin
wielkopolski mógł jednak przebywać czasem na zjazdach wielkopolskiego księcia (jak właśnie 18 II 1284), póki między obu władcami panował pokój. Złamanie
tego pokoju obciąża właśnie Sędziwoja. Wykonując niewątpliwie instrukcje swego nowego władcy, zajął on w imieniu tegoż gród kaliski; stało się to tuż po 28 IX
1284 r., kiedy to spłonęło miasto Kalisz, co ułatwiło tę akcję.
Informację o wydarzeniach kaliskich z t.r., wyżej już wielokrotnie wspominanych, zawdzięczamy trzem zgodnym źródłom: Rocznikowi franciszkanów
krakowskich (tzw. Traski) oraz dwóm dokumentom Przemysła II. Małopolskie
źródło narracyjne — według Brygidy Kürbis (z którą zgadzają się następni badacze) — swe liczne w tym czasie wiadomości wielkopolskie zaczerpnęło z nieistniejącego dziś rocznika franciszkańskiego z Kalisza892. Interesujący nas tekst
zaczyna ono od pożaru Kalisza, podając datę dzienną, po czym pisze o zajęciu

Zob. wyżej, przypisy 643–646 i odpowiadający im fragment tekstu.
KDW, t. I, nr 476.
884
KDW, t. I, nr 503; zob. K. Zielińska-Melkowska, Działo się..., dz. cyt., tekst źródłowy.
885
KDW, t. I, nr 511–513.
886
KDW, t. I, nr 518. Ponadto z tymże urzędem znajduje się w testacji dokumentu książęcego z tego samego roku bez daty dziennej (KDW, t. I, nr 514).
887
KDW, t. I, nr 572 (z błędną datą); zob. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 299,
327.
888
KDW, t. I, nr 521. Bogusław był podkomorzym poznańskim nie tylko po, ale i przed
Sędziwojem (Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 325).
889
KDW, t. I, nr 535.
890
O tym szerzej B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 83–84; tamże źródła.
891
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr C 20.
892
B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo..., dz. cyt., s. 77–81.
882
883
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grodu przez Sędziwoja, syna Janka, a synowca Jarkembolda, który następnie
przekazał ów gród księciu wrocławskiemu Henrykowi IV893. Dalej omawia nieudaną wyprawę Przemysła w celu odzyskania grodu, a wreszcie rokowania,
w wyniku których za radą jakichś „zdradzieckich” dygnitarzy książę wielkopolski w zamian za zwrot Kalisza odstąpił wrocławskiemu ziemię aż po Ołobok.
Pod następnym zaś rokiem (1285) annalista wspomina o uwięzieniu Beniamina i Sędziwoja894. Odpowiednie dokumenty Przemysła II noszą daty 13 X
1284 i 26 IV 1286 r. Akcja pierwszego z nich działa się w Kaliszu (widocznie
mieście), „kiedy gród był wzięty przez komesa Sędziwoja, syna wojewody poznańskiego Janka”895, a zatem w czasie wyprawy zmierzającej do jego odbicia.
Dotyczyła ona przywileju dla posiadłości kasztelana poznańskiego Tomisława
z Szamotuł, przeto jednego z uczestników tej wyprawy896. Drugi dyplom — to
potwierdzenie sprzedaży arcybiskupstwu wsi Kowale przez komesa Stojgniewa,
któremu wcześniej nadał tę wieś książę Przemysł. Poprzednim jej właścicielem był „quidam nomine S.”, któremu „propter tradicionem castri Calisiensis”
skonfiskował ją sąd dostojników wielkopolskich pod przewodnictwem księcia
pomorskiego Mściwoja897. Karą dla Sędziwoja prócz uwięzienia była więc również utrata jakichś dóbr, zapewne nie tylko Kowali. Trzy wymienione źródła
oświetlają całą sprawę, uzupełniając się wzajemnie.
Nowy układ wielkopolsko-wrocławski, przynoszący Przemysłowi zwrot ziem
wcześniej utraconych, a zawarty w 1287 lub w pierwszej połowie 1288 r. prawdopodobnie za pośrednictwem Beniamina Zaręby898, nie zwrócił na razie Sędziwojowi urzędu, ponieważ książę wielkopolski mianował kasztelanem wieluńskim
(rudzkim) przed 30 VI 1288 Stefana z Jerki899. Dziedzic Jarocina pozostawał już
jednak na wolności. Jak już wiemy, 26 IV 1289 r. wszyscy synowie wojewody
Janka, imiennie wymienieni, zwrócili biskupstwu lubuskiemu wieś Siekierzyn,
a obecni tam książę Przemysł i arcybiskup Jakub na ich prośbę opatrzyli swymi
pieczęciami ich dokument900. Wreszcie między 6 I a 1 IX 1291 Przemysł powierzył Sędziwojowi piastowane już niegdyś przezeń podkomorstwo gnieźnieńsko-kaliskie901, około tego samego czasu (przed drugą z tych dat) przywracając
mu dodatkowo kasztelanię rudzką902. W ostatnich latach panowania Przemysła
Sędziwój — podobnie jak inni Zarębowie — pozostawał bardzo często w jego otoczeniu. Dnia 21 X 1291 r. w Gnieźnie książę potwierdził zamianę jego niektórych
dóbr z klasztorem lędzkim. Sędziwój przekazał wówczas tamtejszym cystersom
Kopojno (otrzymane wcześniej w drodze wymiany od Przemysła za odziedziczony
po ojcu Górczyn pod Poznaniem), przejmując od nich Główiew, Sławsk i Chociczę. Świadkami tego dokumentu byli wyłącznie Zarębowie: rodzony i dwóch

893
MPH, t. II, s. 850: „Eodem anno arsit civitas Kalisiensis in vigilia beati Michaelis. Anno
eodem a Sandowoyone capitur castrum Kalisiense, scilicet filio Yanconis, filiolo Archanboldi, quod tradidit duci Wratislaviensi, Hinrico IV”.
894
Tamże. Zob. wyżej, przypis 337.
895
KDW, t. I, nr 546: „Actum in Kalis, dum castrum captum fuit per comitem Sandivoyum filium lanconis palatini Poznaniensis”.
896
Zob. wyżej, przypis 335 i odpowiadający mu fragment tekstu.
897
KDW, t. I, nr 562.
898
Zob. wyżej, przypis 700 i odpowiadający mu fragment tekstu.
899
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr C 22.
900
KDW, t. VI, nr 36.
901
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 202, 203.
902
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr C 22, 23.

Sylwetki podsądnych

111

stryjecznych braci Sędziwoja . Z kolei — jak już wiemy — 10 II 1293 r. w Poznaniu Przemysł potwierdził nadanie katedrze poznańskiej dwóch wsi Tarnowo
przez Sędziwoja i jego rodzonych braci904. W roku 1294, po 27 VII, a prawdopodobnie przed 10 VIII, dziedzic Jarocina utracił kasztelanię rudzką, zachowując
nadal podkomorstwo gnieźnieńsko-kaliskie905. Można przypuszczać, że kasztelania ta z góry nadana mu była czasowo, gdyż zbliżonych przykładów jest za
czasów Przemysła II więcej906. Tego samego roku (dokumentem bez daty dziennej) Sędziwój lokował na prawie średzkim wsie Saczyn i Sojakowo w kasztelanii
kaliskiej907. Kilkakrotnie wystąpił w testacji dokumentów Przemysła II w roku
1295, jeszcze przed jego koronacją908, na której niewątpliwie także był obecny.
Po śmierci Przemysła Zarębowie w koalicji z innymi czołowymi rodami poparli
Władysława Łokietka; w elekcji tegoż uczestniczył z pewnością również Sędziwój,
choć nie ma go wśród sygnatariuszy układu krzywińskiego909. Przez cały niemal
czas wielkopolskich rządów Łokietka — na dotychczasowym urzędzie od 6 X
1296 do 16 I 1299 r. — Sędziwój występował niejednokrotnie w jego otoczeniu910.
W obliczu zewnętrznych niepowodzeń państwa i narastającej przeciw temu księciu opozycji wewnętrznej Sędziwój wraz z rodzonym bratem Mikołajem dochowali Łokietkowi wierności i spotkała ich za to nagroda. Dla dziedzica Jarocina był
to awans w obrębie wielkopolskiej hierarchii ziemskiej.
Oznaczenie tego awansu nasuwa pewne trudności. Według Antoniego Małeckiego Sędziwój przeszedł z podkomorstwa gnieźnieńsko-kaliskiego na
kasztelanię poznańską911, według Bolesława Ulanowskiego na sędstwo gnieźnieńsko-kaliskie912. Późniejsi badacze przyjęli jednomyślnie pierwszą z tych
wersji913. Testacje z udziałem „Sędziwoja podkomorzego” oraz „Sędziwoja kasztelana” zazębiają się jednak w czasie; kolizja obejmuje co najmniej grudzień
1298 i styczeń 1299 r. Konkretnie: Sędziwój podkomorzy kaliski występuje jeszcze 28 XII i 30 XII 1298 oraz 16 I 1299 r.914, zaś Sędziwój kasztelan poznański
903

KDW, t. II, nr 678.
Zob. wyżej, przypis 610.
905
KDW, t. II, nr 721: „Sandywoyo castellano Rudensi et subcamerario Kalisiensi”; KDW,
t. II, nr 722, 723: „Sandivogio subcamerario Kalisiensi”.
906
Tak więc Bogusław ze Smogulca h. Grzymała — osoba bliska Przemysłowi, gdyż częsta w testacji jego dokumentów — był kolejno sędzią poznańskim (1266), podkomorzym
poznańskim (1277–1278), kasztelanem ujskim (1280–1294) i ponownie podkomorzym
poznańskim (1284–1294), wreszcie sędzią gnieźnieńsko-kaliskim (1295–1302). Urzędnicy
wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, s. 74 (indeks). Karierę swą zatem zaczął i zakończył na stanowisku tej samej rangi, po drodze zaś piastował przejściowo dwa urzędy równocześnie.
907
KDW, t. II, nr 729.
908
KDW, t. II, nr 733, 736; KDW, t. VI, nr 49.
909
Zob. wyżej, przypis 138 i odpowiadający mu fragment tekstu.
910
KDW, t. II, nr 753, 761, 802, 828 (a Nativitate), 805.
911
A. Małecki, Studia..., dz. cyt., t. II, s. 112.
912
Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku [dalej: DKuj. Maz.],
wyd. B. Ulanowski, [w:] Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. IV, Kraków 1888, s. 370–372 nr 19, komentarz.
913
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 128–129, 136–137; tenże, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 121 i tablica genealogiczna; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt.,
s. 117, 133 i tablica genealogiczna; R. Grygiel, Zarembowie..., dz. cyt., s. 61; T. Jurek,
Dziedzic..., dz. cyt., s. 42. K. Górski, Śmierć..., dz. cyt., s. 182, sądził że Sędziwój piastował kolejno sędstwo gnieźnieńskie i kasztelanię poznańską, co nie jest czasowo możliwe.
914
KDW, t. II, nr 802, 828, 805.
903
904
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dwukrotnie w 1298 r. bez daty dziennej oraz 7–12 I 1299 r.915 Toteż według Marii
Bielińskiej Sędziwój z Jarocina piastował wówczas razem obydwa te urzędy916;
żaden jednak zapis nie łączy ich z jedną osobą. Na podkomorstwie miał on następcę 15 VI 1299917, już zaś 25 VI t.r. „sędzia gnieźnieński Sędziwój” oddalił
w Gnieźnie roszczenia podłowczego lędzkiego do jakichś uprawnień we wsiach
cystersów z Lądu918. Ponieważ na przełomie lat 1298 i 1299 „Sędziwój podkomorzy” pojawiał się w dokumentach wystawionych w Kaliszu lub Gnieźnie, zaś
„Sędziwój kasztelan poznański” — w Poznaniu, chodzi tu o dwie różne osoby. Hipotezę o awansie naszego Zaręby na kasztelanię poznańską dopiero w podanym
wyżej czasie podważa także fakt, że poprzedni kasztelan — Piotrek Prędocic —
już 6 XII 1297 r. był wojewodą poznańskim, co oznaczało zwolnienie urzędu919.
Kasztelanem poznańskim został przeto wówczas inny Sędziwój — najbliższym
chronologicznie jest wcześniejszy kasztelan lędzki (1294–1295)920, geograficznie
— cześnik poznański (1291)921 bądź kasztelan drużyński (1286–1292)922. Dziedzic Jarocina natomiast przeszedł z podkomorstwa na sędstwo gnieźnieńsko-kaliskie między 16 I a 15 VI 1299 r. (daty zmiany na pierwszym urzędzie). Problem
komplikuje jednak osoba dotychczasowego sędziego, Bogusława ze Smogulca.
Występując w tej roli do roku 1298923, pojawił się on następnie w testacji dokumentu Łokietka z 10 IX 1299 jako „iudex terre Polonie” oraz w narracji tegoż
dokumentu jako „iudex noster”, który odprawił sąd w Gnieźnie 25 VIII t.r.924
Z tytułem „iudex Polonie” wymienia go jeszcze przywilej starosty wielkopolskiego, księcia opawskiego Mikołaja, dla cystersów lędzkich z 5 VI 1301925, natomiast w ostatnim swym wystąpieniu, przy komorniku Wielkopolski Fryderyku
z Čakovic (1302 z nieczytelną datą dzienną), Bogusław znów nosi tylko tytuł sędziego gnieźnieńskiego926. Obecność naszego Sędziwoja na tym urzędzie w połowie 1299 r. rozbija więc czasowo kadencję Bogusława927. Ulanowski wyjaśniał to
przejściem Smogulackiego na „stworzoną umyślnie dla niego” godność sędziego
ogólnowielkopolskiego928. Istnieniu, nawet chwilowemu, takiego urzędu przeczy

KDW, t. II, nr 774, 775, 804.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 203, 312. Błędem jest dopisanie daty
dziennej (26 II) do wystąpienia kasztelana Sędziwoja w 1298 r.; odpowiedni dokument
(KDW, t. II, nr 775) takiej daty nie zawiera.
917
KDW, t. II, nr 811.
918
KDW, t. VI, nr 62. Właśnie ten dokument, drukowany wcześniej w DKuj. Maz., stanowił podstawę opinii B. Ulanowskiego o awansie podkomorzego Sędziwoja na sędziego
(zob. wyżej, przypis 912).
919
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 311, 354. Wykaz pominął ostatnie wystąpienie Piotrka jako kasztelana, co nastąpiło 1 I 1297 (KDW, t. II, nr 759).
920
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 256; ma następcę w grudniu 1297 r. (tamże, nr 257), co idealnie odpowiada czasowi awansu na kasztelana poznańskiego.
921
Tamże, nr 300; występuje tylko raz.
922
Tamże, nr 113. Wykaz pominął pierwsze wystąpienie tegoż Sędziwoja 7–12 I 1286 (KDW
s.n., z. I, nr 40; falsyfikat dokonany dla interpolacji autentyku, z wiarygodną testacją).
923
KDW, t. II, nr 773–775, 783.
924
KDW, t. II, nr 821.
925
KDW, t. VI, nr 65.
926
KDW, t. II, nr 857.
927
Może dlatego nie notują tej obecności Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, przyjmując nieprzerwane urzędowanie Bogusława od 1295 do 1302 r. (nr 214, zob. też miejsce
po nrze 153).
928
Zob. wyżej, przypis 912.
915
916
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jednak źródłowa ciągłość sędstwa gnieźnieńskiego; raczej więc należy wnosić, że
Bogusław mógł zostać przeniesiony na sędstwo poznańskie929, z którego zresztą
powrócił na gnieźnieńskie już przed 25 VIII 1299, skoro tam właśnie sprawował
roki. Przed tą już datą nastąpiła zatem kolejna zmiana urzędu Sędziwoja. Ponieważ za czasów Wacława II (1302, 1305), a następnie po śmierci (1306) źródła
poświadczają go jako wojewodę poznańskiego930, w grę wchodzą dwa możliwe
przebiegi wydarzeń. W pierwszym (mniej prawdopodobnym) Sędziwój dołączyłby
do opozycji, w efekcie utraciłby poprzedni urząd, przed rokiem 1302 otrzymałby
natomiast nominację na wojewodę poznańskiego od Wacława II. Drugi (znacznie prawdopodobniejszy zwłaszcza w świetle ówczesnego materiału dotyczącego
Mikołaja, brata Sędziwoja) — to pozostawanie Sędziwoja w obozie Władysława
Łokietka i jego awans na wojewodę poznańskiego już między 25 VI a 25 VIII
1299 r. jako wyraz zaufania ze strony tego księcia; dopiero po jego klęsce wszedłby nowy wojewoda w służbę nowego władcy. Zupełnej pewności mieć nie można,
ponieważ nie znamy dokładnej daty zgonu poprzedniego wojewody — Piotrka
Prędocica, po raz ostatni występującego w styczniu 1299 r.931
Jako żyjący wojewoda poznański Sędziwój występuje w źródłach dwukrotnie:
w roku 1302 (z uszkodzoną, i przez to nieznaną datą dzienną) oraz 10 V 1305. Za
pierwszym razem przywiesił pieczęć z herbem Zaręba do dokumentu czeskiego
komornika Wielkopolski Fryderyka z Čakovic dla cystersów łekińskich932. Jest
to historycznie drugi wypadek użycia tego herbu w jego definitywnej postaci —
zaledwie o rok późniejszy od najstarszego, herbu biskupa Andrzeja933. Za drugim
razem wspólnie z wojewodą kaliskim Mikołajem Przedpełkowicem poświadczył
na wiecu w Gnieźnie rycerską darowiznę wsi dla cystersów lędzkich. Pieczęć jego
z tego dokumentu się nie zachowała934. Sędziwój z Jarocina zmarł przed 20 III
1306 r., kiedy na nadanie jego brata, wojewody kaliskiego Michała, dla katedry
poznańskiej wyraził zgodę m.in. jego syn Marcin, określony jako „filius Sandivogii quondam palatini Poznaniensis”935. Ponieważ według odczytu wydawcy
Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski Sędziwój jako wojewoda wystąpił potem
raz jeszcze, mianowicie 26 VIII t.r. przy nowym księciu Wielkopolski, Henryku głogowskim936, sądziłem wcześniej, że „quondam” w dokumentach z 20 III
nie oznaczało zgonu, lecz przejściową utratę urzędu przez niego, w związku
ze skomplikowaną wówczas sytuacją polityczną937. Nieprawidłowość tego odczytu („Sandivogio” zamiast „Sulcone”) wykazał na podstawie autopsji zachowanego w jednej kopii przekazu Tomasz Jurek938. Sędziwój zatem w dokumentach
z 20 III 1306 r. wymieniony jest już jako nieżyjący.

929
W 1299 r. źródła nie wykazują innego sędziego poznańskiego (Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 338, 339).
930
KDW, t. II, nr 857, 890, 900, 901.
931
KDW, t. II, nr 804.
932
Zob. wyżej, przypis 926.
933
J. Bieniak, Heraldyka..., dz. cyt., s. 188.
934
KDW, t. II, nr 890.
935
KDW, t. II, nr 900, 901.
936
KDW, t. II, nr 904.
937
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 170, 192–193, 205–209, 276; analogicznie
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 117, 136. Końcową datę urzędowania 26 VIII
mają także Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 355.
938
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 60–61.
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Rozległe dobra Zaręby z Jarocina leżały w różnych częściach Wielkopolski939.
Według badań Franciszka Sikory nad interpolacjami dokumentu z roku 1257 właśnie Sędziwojowi należy przypisać lokację miasta Jarocina940. Podobne stanowisko
zajmują piszący po nim badacze941. Terminem ante quem jest w każdym razie
rok 1303, kiedy po raz pierwszy występuje wójt Jarocina, Herman zwany Rost942.
Sędziwój miał czterech synów: zmarłego młodo (przed 1306 r.) Janka, chyba tożsamego z włodarzem poznańskim Władysława Łokietka (25 VI 1299)943, wojewodę
kaliskiego Marcina, Filipa z Jarocina i wojewodę kaliskiego (przedtem piastującego
niższe urzędy) Beniamina z Kołdrębia (z Uzarzewa), zabitego przez konfederatów
w roku 1354. Znaczna różnica wieku między dwoma pierwszymi a pozostałymi
synami każe domyślać się istnienia dwu żon Sędziwoja. Drugie małżeństwo zawarł
dopiero po 1291 r., wówczas bowiem, zamieniając wsie z cystersami lędzkimi,
pozostawał jeszcze w niedziale ze starszymi synami, młodszych zaś nie było. Ci
ostatni byli małoletni jeszcze w roku 1306, kiedy to z potomstwa Sędziwoja zjawił
się u stryja Michała wyłącznie Marcin, choć pozostali synowcy wystawcy znaleźli
się tam w komplecie944. Sędziwój miał również córkę Eufemię, żonę Wincentego
z Szamotuł herbu Nałęcz, wojewody poznańskiego i starosty Wielkopolski945.
Trzeci z braci Jankowiców — Olbracht (Wojciech) uczestniczył wraz z Sędziwojem w wyprawie rycerstwa wielkopolskiego na Śląsk w 1271 r.946 Raz tylko (6 VII
1279) występuje — w testacji dokumentu Przemysła II — jako podczaszy gnieźnieński, zresztą jedyny znany źródłom947. W 1284 r. był kasztelanem Ostrowa
Lednickiego, znów widnieje w dyplomach księcia Przemysła (17 II i 12 VI)948. Nie
wiadomo dokładnie, jak długo nim był, ponieważ brak źródłowych wiadomości
dotyczących jego najbliższego poprzednika i następcy949. Łącznie ze wszystkimi
braćmi Olbracht był współwystawcą dokumentu z 26 IV 1289 r., dotyczącego
zwrotu biskupstwu lubuskiemu wsi Siekierzyn; jak pamiętamy, świeckim braciom dokument ów nie wymienia ich urzędów, chociaż Mikołaj był wówczas z pewnością wojewodą tczewskim950. Natomiast w drugim dyplomie obejmującym ich
wszystkich, z 10 II 1293 r., wyłącznie Olbrachta już nie ma951, co oznacza jego

939
Wsie Sędziwoja występujące w źródłach podał łącznie, obok siebie, J. Pakulski, Ród
Zarembów..., dz. cyt., s. 117–118. Brak tam jednak lokowanych w 1294 r. Saczyna i Sojakowa w kasztelanii kaliskiej (zob. wyżej, przypis 907 i odpowiadający mu fragment tekstu).
940
F. Sikora, Przywileje..., dz. cyt., s. 31–32.
941
R. Grygiel, Zarembowie..., dz. cyt., s. 54–60; tamże wcześniejsza literatura.
942
KDW, t. II, nr 877; R. Grygiel, Zarembowie, dz. cyt., s. 58.
943
Zob. wyżej, przypis 918. Włodarz Janek występuje tam bezpośrednio po Sędziwoju,
wówczas sędzim gnieźnieńskim.
944
J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 122–127 i tablica genealogiczna;
tamże źródła. Tenże, Sędziwój z Jarocina, [w:] PSB, s. 402.
945
Tenże, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 127–129 i tablica genealogiczna; tamże
źródło. Zob. też wyżej, przypis 284.
946
Zob. wyżej, przypis 874 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
947
KDW, t. I, nr 486: „comite Woycechone subpincerna Gneznensi”. Zob. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 147. Nie może to być Wojciech Krystynowic z Lubieniowa,
który już przedtem posiadał wyższe urzędy (tamże, nr 324, 423).
948
KDW, t. I, nr 534, 539.
949
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 292, 293.
950
KDW, t. VI, nr 36; zob. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Spisy, opr.
B. Śliwiński, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1989 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej, t. V,
z. 1), nr 235.
951
KDW, t. II, nr 693.

Sylwetki podsądnych

115

wcześniejszy zgon . Pośmiertna informacja, wymieniająca jego synów jako kasztelaniców santockich953, określa jego ostatni urząd, na którym za życia w znanych
źródłach nie występował. Tym razem graniczne daty urzędowania jego poprzednika (15 XI 1290) i następcy (9 X 1294)954 pozwalają oznaczyć przynajmniej maksymalnie możliwy czas pozostawania Olbrachta na kasztelanii santockiej; data
następcy potwierdza ze swej strony podany świeżo termin ante quem jego śmierci.
Ten właśnie Zaręba był dziedzicem wsi Janów Młyn (dziś miasto Janowiec)
nad Wełną w ziemi gnieźnieńskiej, dla której to wsi otrzymał przywilej lokacji
na prawie niemieckim od Przemysła II. Stało się to „intuentes fidelia servitia dilecti militis nostri Woytechonis filii Janconis”; dokument nie podaje przy tym
aktualnego urzędu odbiorcy955, analogicznie zresztą jak wcześniej przywilej Bolesława Pobożnego dla ojca Olbrachtowego Janka956. Zachowany tylko w jednej
kopii (w księgach grodzkich wałeckich) dokument dla Janowego Młyna ma w dzisiejszej postaci datę: Zesłanie Ducha Świętego (in die Pentecostes) 1295 r. Data
ta jest niemożliwa, skoro Olbracht Jankowic już wtedy nie żył. Czas jego wystawienia przeniósł więc Stanisław Krzyżanowski na rok 1292, natomiast nowa
edycja w VI tomie Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski pozostawia rok 1295,
a odbiorcę przywileju uważa za postać nieznaną957. Tożsamość tegoż odbiorcy
z Olbrachtem Jankowicem udokumentowałem szczegółowo w jednym ze wcześniejszych opracowań958. Rok 1292 jako rzeczywista data jest możliwy, ale nie
konieczny, świadkowie zgadzają się również z rokiem 1291. W grę wchodzą tu
trzy osoby: w samej testacji kanclerz wielkopolski (cancellarius Poloniae) Andrzej
i prepozyt santocki Tylo, jako zaś autor tekstu pisarz książęcy Jasiek. Tenże
Jasiek występuje jako pisarz już od 1286959, Tylo zaś na urzędzie prepozyta od
1287 r.960 Realną granicę stanowi przeto kanclerz Andrzej. Jest to Zaręba, późniejszy biskup poznański, wyżej już omówiony. Od 1280 r. był on więc kanclerzem
gnieźnieńsko-kaliskim, gdy tymczasem prepozyt kapituły poznańskiej Wincenty
— kanclerzem poznańskim. Jako żyjący ów Wincenty wystąpił po raz ostatni
w oktawie 30 VI–5 VII 1290 r., natomiast 24 VIII t.r. Andrzej po raz pierwszy
został nazwany kanclerzem poznańskim i kaliskim, więc całej Wielkopolski961.
Konkretny tytuł „cancellarius Polonie” pojawił się u niego w zachowanych źródłach najwcześniej 10 II 1292 r.962, dokumentów z jego obecnością zawierających
dowodnie datę 1291 r. dziś wszelako nie posiadamy. W konsekwencji — przywilej Przemysła II dla Olbrachta (Wojciecha) Jankowica jako dziedzica Janowego
Młyna mógł mieć datę 10 VI 1291 albo 25 V 1292 (Zielone Święta w obu tych
latach)963; w każdym razie stanowi on termin post quem śmierci tego Zaręby.
952

Zob. wyżej, przypis 857.
KDW, t. II, nr 900, 901.
954
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 380–382.
955
KDW, t. VI, nr 48.
956
Zob. wyżej, przypis 648 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
957
Zob. wyżej, przypis 378 i odpowiadający mu fragment tekstu.
958
J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 121–122; zob. też całość artykułu.
959
KDW, t. I, nr 568.
960
KDW, t. I, nr 577.
961
Zob. wyżej, przypisy 756–764 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
962
KDW, t. II, nr 680.
963
Kwestii między nimi nie rozstrzyga paleografia; gdyby oryginał miał datę wypisaną
słowami, „primo” łatwiej niż „secundo” mogło w kopii przekształcić się w „quinto”, w razie
natomiast cyfr rzymskich znak „II” jest bliższy niż „I” znakowi „V” .
952
953
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Kasztelan santocki Olbracht z Janowego Młyna pozostawił trzech synów:
Sędziwoja, Mikołaja i Gotpolda. Wszyscy oni pojawili się 20 III 1306 r. w Pyzdrach u stryja, wojewody kaliskiego Michała, wyrażając swój konsens na darowiznę przezeń katedrze poznańskiej wsi Piątkowo. Właśnie stąd znamy ostatni
urząd ich ojca964. Wszyscy też zmarli w młodym wieku i bezpotomnie. Mikołaja
i Gotpolda po 1306 r. już w źródłach nie spotykamy. Któryś z nich mógł zginąć w walkach o Wielkopolskę, w latach 1312–1314. Sędziwój dożył przełomu
1318/1319 r.; sprzedał cystersom łekińskim wieś Łęgowo nad Wełną (niegdyś
darowaną jego dziadowi Jankowi przez Bolesława Pobożnego965), którą to transakcję potwierdzili jego spadkobiercy — bracia stryjeczni, dokonując zrzeczenia
wobec starosty 4 III 1319 r. w Kaliszu966.
Mikołaj, czwarty syn wojewody Janka, związał się życiowo z Pomorzem Gdańskim, a karierą prześcignął swych braci. Życiorys jego przedstawili Jan Pakulski967, Krystyna Zielińska-Melkowska968 i (pod kątem sprawowania kolejnych
urzędów) Błażej Śliwiński969. W źródłach najwcześniej pojawił się Mikołaj w końcu lipca 1283 r., w Świeciu przy księciu pomorskim Mściwoju II, od którego
otrzymał nadanie wsi Krępiechowice (pod Lęborkiem) z immunitetem. Dokument wspominał już o zasługach Mikołaja dla księcia970. W dniach 26–28 VII t.r.
odbywał się tam akurat zjazd Mściwoja z wysłannikami zakonu krzyżackiego,
którego to zjazdu świadkowie odpowiadają świadkom dyplomu dla Mikołaja971.
Literatura przyjmuje więc, że na zjeździe tym ów Zaręba był widocznie obecny972.
Przed 13 IX 1284 r. Mikołaj Jankowic został kasztelanem w Szczytnie (na zachód
od Chojnic)973; między 22 IV a 15 VIII 1287 r. Mściwój awansował go na wojewodę tczewskiego974. Na dokumentach tego księcia Mikołaj świadczył bardzo często — również na tak ważnych, jak sojusz z biskupem kamieńskim Hermanem
i jego potwierdzenie przez zjazd rycerstwa pomorskiego (1287)975. Podobnie przy
Przemyśle II wystąpił w zachowanych źródłach w 1295 r. aż siedmiokrotnie —
zarówno w przedkoronacyjnej976, jak szczególnie w pokoronacyjnych podróżach
tegoż na Pomorze977. W tych już królewskich towarzyszył Mikołajowi zawsze jego
rodzony brat, archidiakon gnieźnieński Filip978. Wojewoda tczewski uczestniczył
też wraz z kompletem braci w rodzinnych dokumentach z 1289 (dla biskupstwa
lubuskiego) i 1293 r. (dla biskupstwa poznańskiego); w drugim z tych doku-

Zob. wyżej. przypis 953 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej. przypis 648 i odpowiadający mu fragment tekstu.
966
KDW, t. II, nr 1007, 1008.
967
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 118–120 i tablica genealogiczna; tenże, Mikołaj Jankowic z Powidza, [w:] SBPN, t. III, s. 213–215.
968
K. Zielińska-Melkowska, Mikołaj Jankowic, [w:] PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 85–86;
taż, Mikołaj Jankowic, [w:] WSB, s. 479–480.
969
B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 133–138, 148–149.
970
Pommerell. UB, nr 369; dokument bez daty dziennej.
971
Pommerell. UB, nr 367, 368.
972
K. Zielińska-Melkowska, Mikołaj Jankowic, [w:] PSB, s. 85; B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 134; J. Pakulski, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 213.
973
Urzędnicy Pomorza Wschodniego..., dz. cyt., nr 168.
974
Tamże, nr 168, 235.
975
Pommerell. UB, nr 421, 424.
976
Pommerell. UB, nr 522 (6 IV).
977
KDW, t. II, nr 737 (30 VII), 739 (9 VIII), 740 (15 VIII); KDW, t. IV, nr 2059–2061
(wszystkie 19 X).
978
Zob. wyżej, przypisy 123, 867.
964
965
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mentów występuje ze swym tytułem . Niedługo przed swą śmiercią Przemysł
darował mu „za wierne i uczynne służby” wieś Sokolniki; dokumentu nie zdążył
mu już wystawić, więc nadanie potwierdził Łokietek980. Wraz z całym rodem Zarębów Mikołaj opowiedział się po zgonie króla Przemysła właśnie za Łokietkiem;
2 V 1296 r. w Poznaniu książę ten darował mu dwie wsie: Gościejewo i Olszynę (Olsewa Straka) pod Rogoźnem, z immunitetem i możliwością przeniesienia
na prawo średzkie981. W dyplomie tym po raz pierwszy Mikołaj został nazwany wojewodą nie tczewskim (jak zawsze dotąd), lecz pomorskim (palatinus de
Pomorania).
Ten tytuł utrzymał Mikołaj Zaręba również w trzech dalszych dokumentach Łokietka, wystawionych również w Wielkopolsce; ostatni z nich nosi datę
16 I 1299 r.982 W dwóch wcześniejszych był odbiorcą; w sierpniu 1296 otrzymał
omówione już zatwierdzenie nadania Sokolnik983, w grudniu 1298 zaś w zamian
za dwie wsie (Komorowo w Wielkopolsce i jakąś nienazwaną na Pomorzu) dostał od księcia miasto Żerniki nad Wełną oraz trzy przyległe wsie984. Zmianę
nazwania, różnie interpretowaną we wcześniejszej literaturze, próbował podsumować Błażej Śliwiński. Interpretacje są więc trzy: a) Mikołaj nie zmienił urzędu, piastując cały ten czas palację tczewską, a różnica w tytułowaniu zależała
tylko od pisarza (wielkopolski podawał miano ogólne, pomorski konkretne); b)
nazwa wojewody pomorskiego była właściwie tylko tytułem honorowym; c) przeciwnie — stanowiła ona władzę namiestniczą na Pomorzu, nadrzędną wobec
lokalnych tamtejszych wojewodów (gdańskiego, świeckiego, słupskiego, tczewskiego). Sam Śliwiński, powołując się głównie na argumentację Józefa Sporsa985,
opowiedział się za tym trzecim rozwiązaniem986. Stanowisko to nie jest wszakże
konsekwentne. Jak można pogodzić sąd o namiestnictwie na Pomorzu z równoczesnym zdaniem, że „Jankowic na Pomorze więcej nie wrócił i z takim tytułem
występował tylko w Wielkopolsce”? Nie po to przecież otrzymywałby tego rodzaju
nominację. Badacz ten przypuszcza przy tym, że nominacja owa wywołała na
Pomorzu opozycję miejscowego możnowładztwa. Ale komu mogła ona przeszkadzać, jeśli nieobecny wielkopolski konkurent praktycznie żadnej władzy tam nie
pełnił i — w tej sytuacji — godność jego miała znaczenie czysto honorowe? Albo
zatem tytuł wojewody pomorskiego nie oznaczał namiestnictwa, albo ślady władzy tam sprawowanej przez Jankowica po prostu się źródłowo nie zachowały,
a jego obecność wyłącznie w istniejących wielkopolskich dokumentach Łokietka
tłumaczy się stosunkową rzadkością wyjazdów tego księcia na Pomorze. Sam
979

Zob. wyżej, przypisy 856–858 i odpowiadający im fragment tekstu.
KDW, t. II, nr 751: „amicus noster felicis recordacionis Premislius secundus, rex Polonie, attendens fidelia grataque obsequia comitis Nicolai palatini de Pomorania, filii Iankonis, contulit ei villam que Sokolniky vulgariter nuncupatur, sibi suisque veris heredibus
et legitimis successoribus iure hereditario perpetuo possidendam”. Sokolnik jest w Wielkopolsce kilka.
981
KDW, t. II, nr 746.
982
KDW, t. II, nr 805.
983
Zob. wyżej, przypis 980.
984
KDW, t. II, nr 801.
985
J. Spors, Urząd wojewody na Pomorzu Gdańskim do początków XIV wieku, „Słupskie
Prace Humanistyczne”, t. 4: 1985, s. 23–27.
986
B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 135–136; tamże (w przypisach) wcześniejsza literatura. Opinię Sporsa i Śliwińskiego przyjął następnie J. Pakulski, Mikołaj
Jankowic..., dz. cyt., s. 214.
979
980
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wcześniej wypowiedziałem się za dalszym sprawowaniem przez Mikołaja urzędu wojewody tczewskiego987. Pogląd taki nie jest jednak do utrzymania, skoro
w roku 1298 miał on dowodnie następcę988. Nie wchodzi również w grę jego
przeniesienie na inne z konkretnych województw na Pomorzu, ponieważ w styczniu t.r. wszystkie one były obsadzone przez inne osoby989. Pozostaje więc chyba
rzeczywiście przyjąć, że unikalny tytuł wojewody pomorskiego u Mikołaja miał
czysto honorowy charakter, a on sam mieszkał wówczas w Wielkopolsce i tu
oczekiwał na przydział konkretnego wysokiego urzędu, który w końcu istotnie
otrzymał. Stan taki musiał wprowadzić Łokietek widocznie na życzenie pomorskiego możnowładztwa, równocześnie obdarzając miłego sobie wielkopolskiego
Zarębę nadaniami ziemskimi. Jest to opinia stosunkowo najbliższa tej, jaką
wcześniej wyraziła Zielińska-Melkowska990.
Między 16 I a 19 III 1299 r. Mikołaj Jankowic został wojewodą kaliskim.
Co ciekawsze, stało się to nie w wyniku śmierci poprzednika, lecz jego dymisji. Poprzednik ów — Mikołaj Przedpełkowic z Gostynia herbu Łodzia — z kolei
po zgonie Jankowica wrócił na swój wcześniejszy urząd991. Nominacja Mikołaja
Zaręby, zwłaszcza dokonana w takich okolicznościach, dowodzi jego wierności
Łokietkowi jeszcze w ciągu 1299 r., zatem do końca jego życia992. Do końca też
otrzymywał on od tego księcia nadania i przywileje. Z trzech dokumentów Władysława, w których Mikołaj Jankowic występował jako żyjący wojewoda kaliski,
znów dwa skierowane są właśnie do niego. Dnia 19 III 1299 książę zatwierdził
więc kupno przez wojewodę Mikołaja wsi Słupia nad rzeką Lutynią (pod Jarocinem) i obdarzył tę wieś immunitetem993. Natomiast 24 VI t.r. „respicientes grata
et fidelia servicia, que nobis noster fidelis et dilectus comes Nicolaus Iancovicz,
palatinus Calisiensis, exhibuit omni diligencia cum effectu”, nadał mu ogromne
przywileje na Pomorzu Gdańskim, mianowicie całe sądownictwo (dotąd książęce) w kasztelanii raciąskiej, 30 garnców miodu (chyba rocznie) z książęcych
pasiek w tejże kasztelanii, szczycieńską kasztelanię z tamtejszą władzą należącą
do księcia oraz „palaciam” (czy palacium = dwór?) w „ziemi zaborskiej”994. Akcja
tego nadania dokonała się w Gnieźnie; następnego dnia (25 VI) Mikołaj Jankowic był jeszcze tam obecny przy Łokietku jako świadek jego dokumentu dla
cystersów lędzkich995.
Wojewoda Mikołaj z rodu Zarębów zmarł zatem po 25 VI 1299 r., a przed
nieznanym dniem roku 1300, kiedy to palatynem kaliskim był znowu Mikołaj

J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 128–129.
Urzędnicy Pomorza Wschodniego..., dz. cyt., nr 236.
989
Tamże, nr 94, 161, 213, 236.
990
K. Zielińska-Melkowska, Mikołaj Jankowic, [w:] PSB, s. 86.
991
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 231–233.
992
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 128–129; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt.,
s. 119–120; B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 133, 137–138, 149. Ostatni
z tych autorów wyjaśnia zmianę na palacji kaliskiej także odstępstwem Mikołaja Przedpełkowica od Łokietka (tamże, s. 144–149).
993
KDW, t. II, nr 807.
994
KDW, t. II, nr 812: „omnia iudicia que in districtu vel castellania de Racense ad nostrum dominium spectare videntur, et triginta urnas mellis in mellificiis nostris in eodem
districtu, castellaniam vero in Scicen cum dominio quod ad nos spectat, et palaciam
in terra Zuborensi”. Zob. J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 119. Dokument, znany
tylko z jednej kopii, może zawierać błędy.
995
KDW, t. VI, nr 62.
987
988

Sylwetki podsądnych

119

Przedpełkowic Łodzia . Dokładniejszy czas mógłby dostarczyć dokument Władysława Łokietka dla mieszczan poznańskich z 1 IX 1299997, gdyby jego interpretacja mogła być jednoznaczna. Trójkę wymienionych z imienia świadków,
specjalnie poproszonych o obecność (presentibus infrascriptis testibus et ad
hoc rogatis), otwiera „comes Nycolaus palatinus quondam Kalisiensis”; dopiero na drugim miejscu jest jeden z ulubieńców Łokietka, kasztelan gnieźnieński
Kiełcz998. Jest poniekąd zrozumiałe, że dla Błażeja Śliwińskiego (jak i dla wcześniejszej literatury) „quondam” wskazuje na Przedpełkowica, jako rzeczywiście
byłego wojewodę999. Oznaczałoby to chyba dalszy żywot Jankowica, skoro do ponownej zmiany na urzędzie jeszcze nie doszło. Pozostaje jednak pytanie o sens
obecności Mikołaja Łodzi w Poznaniu przy Łokietku „na pewno już nie w charakterze jego stronnika” — jak pisze ten autor. Jeśli Łodzia już od jakiegoś czasu
(układu kościańskiego?) sympatyzował z Henrykiem głogowskim, to normalnym
stałym miejscem jego pobytu winny być jego własne zaobrzańskie posiadłości,
z rezydencją w Gostyniu, z którego się pisał1000. Tym bardziej, że w 1299 r. toczyły
się między Łokietkiem a Głogowczykiem jakieś walki, które zmusiły pierwszego
z tych książąt do formalnego podporządkowania się Wacławowi II w układzie klęckim1001. Dokument z 1 IX mówi o pierwotnej (aczkolwiek zamienionej na nadanie)
obietnicy księcia dostarczenia Poznaniowi kuszników i strażników dla ochrony
miasta. Nie można więc wykluczyć (choć trzeba uważać to tylko za możliwość), że
obecność „wojewody quondam kaliskiego” w tym dokumencie nie odnosi się do
Mikołaja Przedpełkowica, lecz do Jankowica, a dodatek „quondam” oznacza po
prostu jego zgon między akcją prawną a przygotowaniem czystopisu źródła. Tak
rozumiała chyba rzecz Maria Bielińska, zapisując śmierć Jankowica „przed 1 IX
1299” z powołaniem się na ten właśnie dyplom1002. Dzień 1 IX uznawała zatem
jako datum, nie actum. Tymczasem rozdzielenie datacji dokumentów (rok w actum, miejsce i dzień w datum) było manierą pisarską w kancelarii Władysława
Łokietka w latach 1290–1310, co zauważył już dawno Stanisław Kętrzyński1003.
Śmierć przeto Mikołaja Jankowica, gdyby tu rzeczywiście o niego chodziło, mogła
nastąpić i po 1 IX 1299 — tyle że niedługo, gdyż dokument musiał zostać sporządzony jeszcze przed wygnaniem Władysława. Jak widać, nie da się datować dokładniej tego faktu, niż było to podane na początku. Nie wiemy więc, czy Mikołaj
odszedł ze świata jeszcze za panowania swego ulubionego władcy, czy też dożył
początku buntu przeciw niemu. Był on właścicielem pieczęci tarczowej z wyobrażeniem skrzydła i niedającego się dziś określić zwierzęcia1004.
Mikołaj Jankowic pozostawił żonę Stronisławę, niewiadomego pochodzenia,
oraz jedynego syna — również Mikołaja. Oboje występują razem w Człuchowie
996

996
KDW, t. II, nr 834; dokument tylko z datą roczną. Zob. B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 140–141, na temat treści tego źródła.
997
KDW, t. II, nr 819.
998
Zob. o nim wyżej, przypisy 428–447 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
999
B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 149.
1000
Zwraca na to uwagę sam B. Śliwiński, tamże, s. 148.
1001
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 122–125; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 43.
1002
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 232.
1003
S. Kętrzyński, O datach tzw. niejednolitych w dokumentach polskich, „Kwartalnik Historyczny”, t. 41: 1927, s. 262; J. Bieniak, Jan, pisarz Władysława Łokietka i kanclerz
łęczycki, [w:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. D. Zydorek, Poznań 2001,
s. 307 i 313–314 (aneks).
1004
KDW, t. VI, nr 36.
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na Pomorzu 4 IX 1312 r., kiedy to młodszy Mikołaj „za wiedzą i wolą matki
oraz za radą krewnych” sprzedał zakonowi krzyżackiemu swe posiadłości dziedziczne: właśnie Człuchów oraz wieś zwaną „Brode”, za 250 grzywien denarów.
Dokument zwie tego Mikołaja „synem niegdyś Mikołaja komesa z Powidza”1005,
co określa nam (nieznaną z innych źródeł) siedzibę wojewody Mikołaja Jankowica. Miasteczko Powidz (w ziemi gnieźnieńskiej, na południe od Trzemeszna)
było w 1249 roku jeszcze jako wieś własnością Bolesława Pobożnego1006, natomiast w sześćdziesiątych latach XIV w. — Kazimierza Wielkiego1007. Wojewoda
Mikołaj otrzymał je zatem jako nadanie (jeszcze jedno!) od władcy, widocznie
Przemysła II lub Władysława Łokietka. Na powrót zaś Powidza do królewszczyzn
musiało wpłynąć wygaśnięcie jego potomstwa, przynajmniej w linii męskiej.
Mikołaj młodszy był także obecny na dwóch zjazdach rodzinnych całej gałęzi
Jankowiców: 20 III 1306 u stryja, wojewody Michała w Pyzdrach1008 oraz 4 III
1319 w Kaliszu z gronem braci stryjecznych1009. Za pierwszym razem źródła zwą
go synem Mikołaja wojewody kaliskiego, za drugim — Mikołaja wojewody ziemi
pomorskiej. Można to wytłumaczyć z jednej strony chronologiczną bliskością
lat 1299 i 1306, z drugiej — krótkością sprawowania przez Jankowica urzędu
kaliskiego, wskutek czego pomorski bardziej utrwalił się ostatecznie w zbiorowej pamięci. Do roku 1319 młodszy Mikołaj nie piastował urzędu; później nie
wiemy, z którym spośród trzech czy czterech Mikołajów na różnych godnościach
można by go utożsamić1010.
I wreszcie Michał, najmłodszy syn wojewody Janka. Najwcześniej występuje
on źródłowo w rodzinnych dokumentach z 26 IV 1289 i 10 II 1293 r., omówionych już wyżej w biogramach jego starszych braci. W pierwszym z tych dokumentów występuje bez urzędu — tak jak wszyscy jego świeccy bracia, w drugim
jako podczaszy kaliski1011. Na stanowisku tym odnotowały go źródła tylko raz.
Poprzednik jego Ozjasz, podczaszy 15 VIII 1288 r., już 21 XII 1292 był skarbnikiem lędzkim1012. Następca — Piotr — pojawia się już 26 V 12961013. Można
by więc sądzić, że Michał Jankowic przeszedł na jakiś inny urząd, na którym
źródłowo go nie widać. Jednakże 10 V 1305 r. w Gnieźnie, na dokumencie dwóch
wojewodów wielkopolskich (kaliskiego Mikołaja Przedpełkowica i poznańskiego
Sędziwoja Jankowica) figuruje wśród świadków „komes Michał syn niegdyś Janka”, bez oznaczenia jakiegokolwiek urzędu, choć ów dokument urzędy zwykł
podawać1014. Teoretycznie najprawdopodobniejszy byłby najpierw awans na jakąś kasztelanię na zachodzie, a następnie utrata tej kasztelanii wskutek zmiany
granic bądź układem krzywińskim, bądź ekspansją brandenburską. Natomiast
20 III 1306 r. w Pyzdrach „wojewoda kaliski Michał, syn Janka niegdyś wojewo-

Pr. UB, t. II, cz. 1, wyd. M. Hein, Königsberg 1932, nr 78: „Nicolaus natus quondam
Nicolai comitis de Povicz”.
1006
KDW, t. I, nr 240; co do daty zob. wyżej, przypisy 573–580 i odpowiadający im fragment tekstu.
1007
KDW, t. III, nr 1550; dokument zachowany w kopii zawiera datę 1362 r., wydawca
ze względu na świadka— kasztelana kaliskiego — zamieścił go pod 1365.
1008
Zob. wyżej, przypis 935 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1009
KDW, t. II, nr 1007, 1008, 1010.
1010
Zob. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, s. 192 (indeks).
1011
Zob. wyżej, przypis 856 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1012
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 196, 266.
1013
Tamże, cz. 1, nr 198.
1014
Zob. wyżej, przypis 934 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
1005
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dy kaliskiego” ofiarował katedrze poznańskiej „ad mensam episcopi” swą wieś
Piątkowo (pod Miłosławiem, niedaleko Pyzdr) w intencji zbawienia własnego oraz
nieżyjącej już żony, Krajny. Na darowiznę tę uzyskał zgodę obecnych tam pięciu
synowców (synów Sędziwoja, Mikołaja i Olbrachta)1015. Pochodzenia Krajny nie
znamy; para ta nie miała potomstwa, skoro synowcy występują tam w roli przyszłych spadkobierców.
Wojewodą kaliskim został Michał po śmierci Mikołaja Przedpełkowica; śmierć
tę datuje Nekrolog klasztoru benedyktynów w Lubiniu pióra Bartłomieja Krzywińskiego — z 1659 r. Pod dniem 8 VI zawiera on zapis „1301. Nicolai Przedpełkowicz palatini Calissiensis, qui praeposituram Gostinensem ad ecclesiam
Sancti Spiritus, pago ei Starygostyn in dotem attributo, fundavit”1016. Data roczna nie jest datą zgonu żyjącego jeszcze 10 V 1305 Przedpełkowica, lecz właśnie
fundacji przezeń owej prepozytury i nadania jej klasztorowi lubińskiemu, o czym
wiadomo z dokumentów1017. Literatura, począwszy już od Oskara Haleckiego,
odniosła więc do zgonu Mikołaja Łodzi jedynie datę dzienną 8 VI, przesuwając
ją (co było jedynie możliwe) na rok 13051018. W rzeczywistości jednak dzień 8 VI
nie mógł być dniem śmierci Przedpełkowica. Decyduje o tym wcześniejsze źródło, dłuższy czas niedostępne dla badaczy, później jednak odnalezione i w końcu
opublikowane. Jest to starszy Nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, pochodzący z trzydziestych lat XV w., w XVII wykorzystywany i uzupełniany przez
Bartłomieja Krzywińskiego. W obecnie zachowanej postaci składa się on z części
oryginalnej, pergaminowej — obejmującej dni od 1 I do 26 VIII (k. 81–103 księgi) i od 20 XII do 31 XII (k. 115), oraz z części papierowej między tymi datami,
wstawionej tam przez Krzywińskiego na miejsce nieistniejących już za jego czasów kart oryginalnych 104–114 — zniszczonych bądź zagubionych1019. W pergaminowym piętnastowiecznym Nekrologu pod datą 8 VI nie ma wpisu wojewody
kaliskiego Mikołaja Przedpełkowica1020. Nie ma go również pod żadnym innym
dniem w zachowanej części rękopisu. A przecież on, jako fundator prepozytury
gostyńskiej, należał do największych dobrodziejów lubińskiego klasztoru. Pominięcie go w tamtejszej księdze zmarłych można uważać za wykluczone. Dowodzi tego choćby jego wprowadzenie „na siłę”, pod już dowolną datą w braku
znajomości prawdziwej, do siedemnastowiecznego nekrologu Bartłomieja Krzywińskiego. Jedyne możliwe wyjaśnienie — to wpis Mikołaja Przedpełkowica pod
jakiś dzień w zaginionej części najstarszego znanego Nekrologu, zatem między
27 VIII a 20 XII, czyli na którejś z dawnych kart 104–114. Wpis ten zawierał
niewątpliwie rzeczywistą datę zejścia tego benefaktora (oczywiście w roku 1305),

KDW, t. II, nr 900, 901 — dwa dokumenty wojewody Michała o prawie identycznym
tekście; zob. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 206.
1016
Liber mortuorum monasterii Lubinensis ordinis sancti Benedicti, wyd. W. Kętrzyński,
MPH, t. V. Lwów 1888, s. 627; zob. tamże, s. 586–587 (informacja o czasie powstania
źródła w przedmowie).
1017
KDW, t. II, nr 841 (dokument fundacyjny wojewody Mikołaja Przedpełkowica z Gostynia, 30 VI–5 VII 1301), 843 (dokument biskupa poznańskiego Andrzeja, nadający nowej
fundacji kościół w Starym Gostyniu i dziesięciny, 27 X t.r.).
1018
O. Halecki, Ród Łodziów w wiekach średnich, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 4: 1911,
s. 117; J. Bieniak, Michał wojewoda kaliski, [w:] PSB, t. 20, Wrocław 1975, s. 616; A. Gąsiorowski, Mikołaj Przedpełkowic, [w:] PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 87; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 233; B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 148.
1019
Księga bracka i Nekrolog..., dz. cyt., cz. 2, s. X–XXIV.
1020
MPH s.n., t. IX, cz. 2, s. 74.
1015
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natomiast Krzywiński mógł wziąć dzień 8 VI z jakiegoś dyplomu lub innego źródła, wskazującego na jakiś kontakt Mikołaja z klasztorem. Ponieważ dokument
fundacji gostyńskiej nosi datę dzienną 30 VI–5 VII (infra octavas beatorum apostolorum Petri et Pauli)1021, to 8 VI mógł być dniem jakiegoś przygotowawczego
spotkania, po którym został w Lubiniu pisemny ślad. Nominacja natomiast Michała Jankowica Zaręby na godność wojewody kaliskiego po Mikołaju Przedpełkowicu Łodzi (dokonana oczywiście przez przebywającego w Czechach Wacława
III) nastąpiła widocznie w czasie od września 1305 do stycznia 1306 r.
Sprawowanie tej wysokiej godności przez Michała trwało krótko i zakończyło
się nie śmiercią, lecz rezygnacją. Już 5 II 1308 r. pojawił się przy nowym władcy Wielkopolski, Henryku głogowskim, synowiec Michała — Marcin Sędziwojowic, z wyjątkowym już w tym czasie tytułem wojewody gnieźnieńskiego1022. Od
1311 do 1327 r. występuje on źródłowo już zawsze jako wojewoda kaliski1023.
Wydaje się, że obydwa tytuły oznaczają — jak bywało wcześniej — to samo;
przejściowy tu przymiotnik „gnieźnieński” mógł być następstwem chwilowego
zajęcia Kalisza przez Bolesława wrocławskiego, chociaż w roku 1308 fakt ów należał już do przeszłości1024. Pozornie przeciw temu przemawia wystąpienie 25 V
1309 r. w charakterze współwystawcy dokumentu dla klasztoru lubińskiego innego wojewody kaliskiego — Dobrogosta; toteż Spisy urzędników wielkopolskich
„gnieźnieńską” i „kaliską” kadencję Marcina rozdzielają, epizod „kaliski” kładąc
dopiero po owym Dobrogoście1025. Chodzi tu chyba tylko o pomyłkę pisarza lubińskiego, ponieważ Dobrogost z Dzwonowa był od 1308 do 1319 r. wojewodą
poznańskim1026. Na pomyłkę tę wpłynęła widocznie stosunkowa świeżość odpowiedniej nominacji. Tak czy inaczej, wojewoda Michał Jankowic miał następcę
jeszcze za swego życia. Po raz ostatni bowiem wystąpił źródłowo 4 IX 1312 r.
w Człuchowie na Pomorzu, towarzysząc tam synowcowi — Mikołajowi Mikołajowicowi z Powidza. Odpowiedni dokument, wystawiony przez tegoż Mikołaja, zwie
go „Michael voyevod patruus noster peramandus”1027. Możliwe, że Michał, jako
bezpotomny, pozostawał w końcu życia pod stałą opieką tego synowca. Na jego
zaś rezygnację z piastowanego urzędu (jak sądzę, na rzecz Marcina Sędziwojowica) wpłynąć mógł stan psychiczny po śmierci żony, pogarszające się zdrowie,
a także początek walk o Kalisz, w których Michał nie był już zdolny uczestniczyć1028. Najmłodszy z pięciu Jankowiców zmarł przed 4 III 1319 r., gdyż nie było
go już na kolejnym ważnym zjeździe rodzinnym w Kaliszu, na którym przewodniczył wojewoda kaliski Marcin1029.
Z Olbrachtowego potomstwa piątą generację rodu stanowią jeszcze synowie
Marcina z przydomkiem Lis, kasztelana kolejno trzech miejscowości, a w końcu

Zob. wyżej, przypis 1017.
KDW, t. II, nr 914. Tytuł ten dziwi tym bardziej, że rzecz działa się w Kaliszu i miasto
Kalisz było odbiorcą danego dokumentu.
1023
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 236; tak samo cz. 2, nr 222; J. Bieniak,
Marcin wojewoda kaliski, [w:] PSB, t. 19, Wrocław 1974, s. 561–562.
1024
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 42–44; T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 65–66.
1025
KDW, t. II, nr 923; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 161, 235, 236.
1026
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 357.
1027
Zob. wyżej, przypis 1005 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1028
J. Pakulski, Siły polityczno-społeczne w Wielkopolsce w pierwszej połowie XIV wieku,
Toruń 1979, s. 24, domyślał się usunięcia Michała z urzędu ze względów politycznych.
W takim jednak wypadku następcą jego nie zostałby jego bliski krewny.
1029
Zob. wyżej, przypis 966 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1021
1022
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łowczego poznańskiego. Byli to Andrzej (występujący tylko raz, w 1284 r.), Wacław i Maciej1030. Spośród nich karierę — i to nie w Wielkopolsce, lecz w ziemi
sieradzkiej — zrobił tylko Wacław. Po 1306 r., kiedy inni Zarębowie opowiedzieli
się za Henrykiem głogowskim, on związał się z Władysławem Łokietkiem. Jeszcze
przed utratą Pomorza jego syn o tym samym imieniu służył temu księciu jako
komornik, o czym wspomniał po latach na procesie polsko-krzyżackim w Uniejowie (1339), zeznając tam w charakterze cześnika sieradzkiego1031. Dnia 23 III
1311 r. Wacław Lisowic otrzymał od Łokietka duże nadanie w ziemi sieradzkiej:
miasto Lutomiersk nad Nerem z dwiema przyległościami oraz pięć wsi: Majków,
Rokszyce, Wojsławice, Pstrokonie i Woźniki, w uznaniu za „wierne i nieustanne
służby” wyświadczone już od długiego czasu1032. Chodzi tu jednak chyba o połowę
miasta, gdyż drugą połowę nadał dopiero Władysław Jagiełło rycerzowi dobrzyńskiemu Janowi z Chełmicy1033. Można sądzić, że obdarowany Lutomierskiem Wacław odegrał jakąś rolę w pozyskaniu dla swego władcy pozostałych członków
rodu Zarębów1034. W 1314 r. towarzyszył Łokietkowi w obejmowaniu Wielkopolski — 19 VIII występuje w Pyzdrach, a 31 VIII w Kaliszu, w obu wypadkach wraz
z wojewodą kaliskim Marcinem Sędziwojowicem, a za pierwszym razem również
z własnym bratem, Maciejem. Obydwa dokumenty tytułują go starostą sieradzkim1035 — był pierwszą znaną źródłowo osobą na tym urzędzie1036. Jako starostę
wymienia go jeszcze dokument księcia Władysława dla mieszczan toruńskich
z 22 I 1315 r.1037 Bez tytułu występuje on natomiast 29 XII t.r. w Chęcinach, choć
wszyscy inni świadkowie danego dyplomu podani są z urzędami1038. Następcy
jego nie wykazują źródła przed 1339 r.1039, chociaż taki musiał istnieć, zanim
Sieradzkiego nie przejął na krótko jako księstwa dzielnicowego Przemysł Ziemomysłowic (1327/1328)1040. Między 25 IV 1316 a 29 IX 1317 (przejście Klemensa
z Irządz z kasztelanii na województwo)1041 Wacław z Lutomierska został kasztelanem sieradzkim. Na tym urzędzie pojawił się przy Władysławie Łokietku 18 VI
1318 r. na ogólnopolskim zjeździe sulejowskim1042, który wniósł do Stolicy Apostolskiej petycję o koronację tego księcia. Dnia 4 III 1319 r. był obecny na zjeździe
Zarębów w Kaliszu, pieczętując tym właśnie herbem dokumenty: wojewody kaliskiego Marcina oraz (zatwierdzający) starosty wielkopolskiego Stefana Pękawki

Zob. wyżej, przypisy 667, 668 i odpowiadający im fragment tekstu.
Lites, t. I, s. 107, 220–223 art. IV.
1032
Pomniki prawa..., dz. cyt., t. II, nr 18: „inspectis fidelibus et continuis serviciis, que
nobis fidelis noster miles, Wenceslaus dictus Liszowicz, multo tempore utiliter, fideliter
personam et bona sua pro nobis exponendo impendit fructuose”. Zob. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 115–117.
1033
S.M. Zajączkowski, Lutomiersk, „Rocznik Łódzki”, t. 11: 1966, s. 246–248. Część miasta, która pozostała „królewską”, mogła wszak zostać zbudowana później.
1034
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 116–117.
1035
KDW, t. II, nr 971, 973.
1036
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr B 345.
1037
ZDMał., cz. IV, nr 892; dokument bez daty rocznej. Nauka przyjęła dlań rok 1315 jako
jedyny możliwy (Chronologia polska, dz. cyt., s. 59 przypis 108).
1038
KDW, t. II, nr 979. Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr B 345, zapisują go pod tą datą
nadal jako starostę.
1039
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr B 346.
1040
J. Bieniak, Przemysł książę inowrocławski, następnie sieradzki, [w:] PSB, t. 28, s. 734.
1041
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr B 79, B 278.
1042
J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami,
fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949, dok. nr 26.
1030
1031
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dla cystersów łekińskich w sprawie wsi Łęgowo. Można wyrazić zdziwienie, że
żaden z tych dwóch dokumentów nie tytułował Wacława kasztelanem, ograniczając się do odróżnienia go za pomocą przydomka1043. Kolejna ratyfikacja układu
Zarębów z tym klasztorem — dyplom Łokietka z 7 VI t.r. w Żarnowie — zalicza już
Lisowicowi jako świadkowi tytuł kasztelański1044. Po raz ostatni Wacław wystąpił — znów na dokumencie Władysława Łokietka — w Pyzdrach 28 IV 1325 r.1045
Jest to więc termin post quem zgonu; terminu ante quem nie sposób ustalić, gdyż
następny kasztelan (zresztą syn) pojawia się w źródłach dopiero 8 VII 1343 r.1046
Bezsprzecznie synem Wacława z Lutomierska był młodszy Wacław, kolejno
chorąży (jeszcze za życia ojca), cześnik i właśnie kasztelan sieradzki1047. Zeznania
jego w procesie warszawsko-uniejowskim pozwalają go zaliczyć do rodu Zarębów;
mówiąc bowiem o szkodach wyrządzonych przez krzyżaków, wyliczył nie tylko
ziemię sieradzką (Uniejów), lecz także kaliską i Pyzdry1048. Przy tej okazji wymienił
też swego brata, nie podając jego imienia; każdy z nich miał ponieść 300 grzywien
szkody1049. Bratem tym był zapewne Wawrzyniec, skarbnik sieradzki, a w końcu
krótko wojewoda1050. Tenże Wawrzyniec jeszcze przed objęciem urzędu, w 1328 r.
występuje na dokumencie księcia sieradzkiego Przemysła ze zniekształconym
przydomkiem „Mrovic”1051, co nie daje sensu, chyba więc jest to błąd od „Lisowic”.
W samym końcu XIV w. jeden z dziedziców Lutomierska miał na imię Wawrzyniec1052. Z wielkopolskich posiadłości tej gałęzi Zarębów znamy dobrze Łowęcice
pod Jarocinem. Pisał się z nich cześnik kaliski (1382–1394) Ubysław (Ubyszek)
Lisowic1053, używający pieczęci z herbem Zaręba1054. Aż pięciu Lisów tego herbu
(lecz bez przydawki własnościowej) wymienia dokument konfederacji poznańskiej
z 1352 r.; są to Andrzej, Marcin i Przybek oraz synowie tego ostatniego Jakusz
i Maciej1055. Ubysława można uważać za potomka (chronologia wskazuje na wnuka) Wacława starszego; Lisowie z dokumentu konfederacji byli chyba synami
i wnukami Macieja, jak dowodzi powtórzenie tego właśnie imienia.

KDW, t. II, nr 1007, 1008.
KDW, t. II, nr 1010.
1045
KDW, t. II, nr 1053.
1046
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr B 81.
1047
Tamże, nr B 33, B 57, B 81.
1048
Lites, t. I, s. 220–223 art. XIX–XXIX.
1049
Tamże, art. XXX.
1050
Urzędnicy łęczyccy..., dz. cyt., nr B 258, B 282. Brakuje tam pierwszej wzmianki
o Wawrzyńcu jako skarbniku, z 6 X 1344 (AGAD, Metryka Koronna, ks. 185, s. 526–527).
Dokument nie podaje wprawdzie terytorialnego określenia urzędu, jego akcja dotyczy
wszak ziemi sieradzkiej, ponadto sieradzki Wawrzyniec był jedynym tego imienia skarbnikiem występującym ówcześnie w Polsce.
1051
A. Kutrzebianka, Vesnica — danina miodowa, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 7: 1938, s. 79.
1052
KSŁ, cz. I, nr 4450.
1053
KDW, t. VI, nr 284. Zapis: „domino Ubislao herede de Lowanczicze et Czesinco honore
Kalisiensi” należy tam poprawić na „domino Ubislao herede de Lowanczicze et czesnico
honore Kalisiensi”; już bowiem wtedy (1384) sprawował ów urząd — Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 78, gdzie z kolei błąd „z Domaradzic” za KDW, t. III, nr 1804.
Zob. przypis następny.
1054
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, oryg. nr 184 (1382 r.) — pieczęć z h. Zaręba
i napisem: S. UBISLAI DE LO...IC.
1055
KDW, t. III, nr 1313; pieczęć dla wydawcy nieczytelna. Herb Zaręba i napis na pasku:
Pribcon[is] Lys podaje Kartoteka Doktora Leszka Pudłowskiego, nr AGAD 22/8.
1043
1044
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O piątej generacji młodszej linii Zarębów — zatem o wnukach łowczego Wawrzyńca — wiemy znacznie mniej niż o ich rówieśnikach z linii starszej. Prócz tego,
że była to linia słabsza liczbowo, przyczynę stanowi fakt, że w tym pokoleniu żadnemu z jej członków nie wypadło piastować ziemskiego urzędu. Dotyczy to nawet
synów wojewody Beniamina, w okresie tragedii rogozińskiej wyraźnego seniora całego clenodium. O najstarszym z nich Andrzeju wiadomo nam tylko to, że w roku
1280 był kanonikiem gnieźnieńskim i studentem w Bolonii1056. Jan Pakulski utożsamił go z Andrzejem Kopydłowicem, archidiakonem słupskim, występującym
dwukrotnie przy Łokietku w czerwcu 1299 r., oraz z Andrzejem profesorem prawa
kanonicznego i kanonikiem gnieźnieńskim, który w 1314 r. należał do elektorów
arcybiskupa Borzysława1057. Nie jest to jednak możliwe. Wojewoda Beniamin występuje w zachowanych źródłach kilkadziesiąt razy i nigdy nie pojawił się przy nim
przydomek Kopydło. Co zaś do profesora wybierającego arcybiskupa Borzysława,
zdumiewający byłby nie tylko brak awansu, ale brak jakiejkolwiek konkretnej
wiadomości o nim przez więcej niż trzydzieści lat. Przez cały pontyfikat Jakuba
Świnki wśród świadków na jego dokumentach nie widać żadnego kanonika Andrzeja1058. Widocznie najstarszy Beniaminowic zmarł krótko po 1280 r.
Beniamin „in Namkonow”, kolejny syn wojewody poznańskiego, był wystawcą dwóch dokumentów budzących nieporozumienia co do daty. Wcześniejszy
z nich, w którym Beniamin wspólnie z bratem Wacławem darowują klasztorowi
cystersów w Wieleniu wieś Przysiekę Niemiechą, nosi datę 25 VII 1278 r. Nie jest
ona możliwa, ponieważ ojciec wystawców, wojewoda Beniamin, określony jest
tam jako już nieżyjący (pie recordationis). Toteż przenosi się ją na rok 1298, co
można uważać za prawdopodobne1059. Świadkowie tego dokumentu są dla Tomasza Jurka dowodem, że niezwłocznie po układzie kościańskim Henryk głogowski
przejściowo zajął Poznań1060. Oznaczałoby to, że synowie wojewody Beniamina
znaleźli się wówczas w obozie stronników tego księcia. Wacław występuje wyłącznie w tym źródle, natomiast z Beniaminem wiąże się jeszcze inne, jeszcze
bardziej wątpliwe datacyjnie. Mianowicie tenże Beniamin 22 VII 1330 lub 1335
(różnica w dwóch kopiach) nadał jakiemuś Wojciechowi vel Albertowi Puszowi
wieś „Borke” — motywu tej darowizny dokument nie podaje. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski drukował ten dyplom pod 1335 r.; Jan Pakulski przyjmuje dlań rok 1310, niemożliwa jest wszakże zamiana takiej daty na któreś z lat
trzydziestych aż w dwóch kopiach. Sądzę więc, że należy tu zaaprobować datę
1330 r., a rzekomego stryja Andrzeja, współdziałającego w tym tekście z Beniaminem, zamienić na innego bliskiego krewnego, gdyż stryj nie mógłby tej
daty dożyć1061. Datę 22 VII 1330 r. wypadnie mi więc przyjąć jako termin post
quem śmierci młodszego Beniamina. Miał on żonę — nieznanego imienia córkę
wojewody poznańskiego Tomisława z Szamotuł herbu Nałęcz. Bratu jej, kanonikowi Mikołajowi z Szamotuł, Beniamin z Nękanowa sprzedał przed 1304 r. wieś
Łężek1062. Potomstwa Beniamina nie znamy. Kryterium imionowe (ale tylko ono)
wskazuje tu na kanonika poznańskiego i plebana kościoła św. Mikołaja w Kali-

1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

Zob. wyżej, przypis 709.
KDW, t. II, nr 811, 812, 989; J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 124.
KDW, t. IV, s. 136 (indeks).
Zob. wyżej, przypisy 710, 711 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 790, 791 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 729–739 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 382–387 oraz odpowiadający im fragment tekstu.

126

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

szu, również Beniamina; sprzeciwia się temu jednak chronologia. Ów duchowny
Beniamin występował w źródłach od 1298 do 1310 r.1063; należał więc do generacji Beniamina z Nękanowa, a nie do młodszej. Z tego widać, że byli to boczni
krewni, zapewne bliscy.
Względnie czytelne wreszcie jest potomstwo sędziego gnieźnieńskiego Andrzeja z Ryszewa, młodszego brata wojewody Beniamina. Synem jego był Krzywosąd,
wymieniony w źródłach raz tylko, 25 IV 1293 r. — w dokumencie arcybiskupa
Jakuba jako zabiegający o część wsi Gosławice (pod Koninem)1064. Mało prawdopodobna wydaje się jego tożsamość z występującym przy Henryku głogowskim
11 II 1308 r. „Krzywosędziwojem” (imię na pewno zniekształcone) ze Złotnik1065,
ze względu na odmienną przydawkę własnościową. Od Ryszewskich z XIII w.
pochodzili właściciele Ryszewa, Kunowa i Karniszewa z XIV i początku XV w.
Spośród nich jedynym urzędnikiem ziemskim był miecznik (nie wiemy: poznański czy kaliski) Wojciech z Ryszewa, znany tylko z ksiąg procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r.1066
*
Przedstawiona wyżej historia Zarębów oraz najbardziej elitarnej linii wielkopolskich Nałęczów do „rogozińskiego” pokolenia włącznie pozwala odpowiedzieć na trzy konieczne w naszej sprawie pytania. Chodzi o stosunki każdego
z tych rodów z książętami wielkopolskimi (oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Przemysła II), z Brandenburgią oraz ze sobą wzajemnie. Zacznijmy
od Brandenburgii, jako rzeczy najkrótszej. Otóż całość zachowanych źródeł
z XIII w. nie wykazuje ani jednego kontaktu czy to jakichś Nałęczów, czy Zarębów z kimkolwiek z tej dzielnicy Niemiec. Dotyczy to zarówno margrabiów,
jak ich urzędników czy w ogóle szlachty brandenburskiej. Doszukiwanie się
więc u Zarębów bądź Nałęczów jakiegokolwiek cienia orientacji promarchijskiej
przed i w 1296 r. jest zupełną fikcją. Jedyny znany kontakt któregoś z nich to
kontakt militarny — Janek Zaręba (ojciec Sędziwoja z Jarocina!) był jednym
z dwóch dowódców wyprawy przeciw Brandenburgii w 1272 r., która odzyskała Drzeń i Strzelce, a w której uczestniczył piętnastoletni wówczas Przemysł II
jako dowódca formalny1067. Dla rycerstwa wielkopolskiego w XIII w. Brandenburgia była państwem całkowicie obcym, w przeciwieństwie do Pomorza, Kujaw czy Śląska. I nie daje kontrargumentów sytuacja z głębi XIV w., kiedy to
w odmiennych już warunkach politycznych pewni Nałęcze, posiadając dobra
także za ówczesną granicą polsko-brandenburską, wchodzili w koligacje również z rodzinami zamieszkującymi Marchię. Wszak przyszłość nie ma wpływu
na przeszłość.
Z książętami wielkopolskim z linii Odona Zarębowie i Nałęcze mieli przez wiek
XIII bardzo bliskie związki. Zarębowie byli zwolennikami Władysława Odowica
od samego początku1068; Nałęcze — służąc zrazu Władysławowi Staremu — przeszli na jego stronę w roku 1231 i odtąd dochowywali mu wierności, nie uczestnicząc przy Henrykach śląskich w czasie przejściowego panowania tychże w części

1063
1064
1065
1066
1067
1068

KDW, t. II, nr 789; KDW, t. XI, nr 1719.
Zob. wyżej, przypis 736.
KDW, t. II, nr 915.
Zob. wyżej, przypis 737 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 642.
Zob. wyżej, przypisy 502, 503, 512–519, 526 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
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Wielkopolski . Przez cały czas rządów Odonowej gałęzi Zarębowie i Nałęcze piastowali masowo urzędy — zarówno najwyższe, jak średnie i niższe. Zaczęło się to
już za Władysława Odowica, kiedy Dzierżykraj Nałęcz był wojewodą tego księcia
(przedtem sędzią), Sędziwój Nałęcz kasztelanem kaliskim, a Olbracht Zaręba kasztelanem poznańskim1070. Szczytowym wszak okresem ich władzy w Wielkopolsce
stała się druga połowa XIII w. Należy przy tym uwzględnić ją do samego końca,
a więc włącznie z czteroleciem panowania Władysława Łokietka, wybranego przez
niezmienioną elitę Przemysła II jako sojusznik i powinowaty zmarłego króla. Zilustrujmy ten stan statystyką najwyższych godności — województw i stołecznych
kasztelanii. Tak więc wojewodami kaliskimi było w tym czasie trzech Zarębów (Janek z Jarocina 1250/1252–1253/12571071, Jarkembold 1253/1257–1284/12861072
i Mikołaj z Powidza 1299/13001073) oraz jeden inny (Mikołaj z Gostynia Łodzia
1284/1286–1299 i 1300). W ciągu tego półwiecza Zarębowie trzymali więc palację
kaliską około 35 lat. Wypadnie tu wspomnieć o osobnych wojewodach gnieźnieńskich, chwilowo oddzielonych od kaliskich ze względu na stan posiadania dzielnic
książęcych. Byli to: jeden Zaręba (Janek z Jarocina 1250/1252) i jeden Nałęcz
(Dzierżykraj 1252–1258)1074. Z kolei lista wojewodów poznańskich przedstawia się
następująco: trzech Zarębów (Janek z Jarocina 1273/12741075, Beniamin 1274–
1286 i 1293–12971076 oraz Sędziwój z Jarocina 1299–1305/13061077), jeden Nałęcz
(Tomisław z Szamotuł 1286–12931078) oraz trzech innych (Bogumił Bezdrwowic
Leszczyc 1242–1252/1253, Przedpełk Łodzia 1252/1253–1273 i Piotrek Prędocic
nieokreślony 1297–1299). Druga połowa stulecia daje tu Zarębom 16, a Nałęczom
7 lat urzędowania. Na kasztelanii kaliskiej siedziało wówczas aż czterech Zarębów
(Jarkembold 1249–1253/12571079, Janek z Jarocina 1253/1257–12731080, Maciej
1274–12861081 i Berwold z Siedlemina 1288–1299/13001082) oraz krótko dwóch innych (Ciechosław nieokreślony 1286–1287/1288 i Zawisza Poraj 1287/1288). Na
pół wieku przypada więc na dzierżenie tej kasztelanii przez Zarębów aż 47 lub 48 lat.
Odpowiednio kasztelanię gnieźnieńską zajmowało trzech Nałęczów (Dzierżykraj
1250–1252/12531083, Tomisław z Szamotuł 1293–1294/12951084 i Kiełcz Tomisławic
1297–13001085), dwóch Zarębów (Szymon 1253–12741086 i Beniamin 1290–12931087)
oraz dwóch innych (Przecław z Żernik Grzymała 1275–1288/1290 i Zbylut Straszewic Pałuka 1296). W liczebności lat przeważają tu Zarębowie; urzędowali oni
1069

1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087

Zob. wyżej, przypisy 286–303 i odpowiadający im fragment tekstu.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 23, 31, 175, 302.
Zob. wyżej, przypisy 634–641 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 605–615 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 991–1003 i odpowiadający im fragment tekstu.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 160a.
Zob. wyżej, przypisy 644–646 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 687–696, 701–707 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 930–938 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 336–353 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 601–605 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 641–643 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 618–626 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 845–854 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 311, 316, 317 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 353–363 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 435–440 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 587–592 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 697, 698, 700, 701 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
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mniej więcej 25 lat, zaś Nałęcze 9. Wreszcie na kasztelanii poznańskiej Zarębów
wówczas nie widać1088; Nałęczów jest natomiast dwóch (na pewno Tomisław z Szamotuł 1278/1279–12861089, a prawdopodobnie — na zasadzie kryterium imionowego — także Sędziwój 1297/1298–13011090), innych zaś trzech (Przedpełk Łodzia
1250–1252/1253, Boguchwał nieokreślony 1252/1253–1266/1277 i Piotrek Prędocic nieokreślony 1277/1279 oraz 1286–1297). Nałęcze piastowali tę kasztelanię
przez 8 lub 11 lat, w zależności od pochodzenia Sędziwoja. Zmieniając statystykę urzędów na statystykę osób (które — jak widzieliśmy — zasiadały niekiedy na
paru najwyższych godnościach kolejno), zauważamy w czołowej elicie wielkopolskiej drugiej połowy XIII w. ośmiu Zarębów (Szymon, Jarkembold, Maciej, Janek
z Jarocina, Beniamin, Berwold z Siedlemina, Sędziwój z Jarocina i Mikołaj z Powidza), czterech lub pięciu Nałęczów (jeden lub dwóch Dzierżykrajów, Tomisław
z Szamotuł, Kiełcz i Sędziwój) oraz dziewięciu innych — różnych, w tym dowodnie
dwóch Łodziów (Przedpełk i Mikołaj Przedpełkowic z Gostynia). Przewaga Zarębów
i w mniejszym stopniu Nałęczów jest tu wyraźna.
Z podobną analogią spotykamy się w zakresie nadań i przywilejów. Musimy
przy tym pamiętać, że do naszych czasów dochowały się wiadomości tylko o niektórych. Tak więc, Zaręba Janek z Jarocina otrzymał od Bolesława Pobożnego
aż dziewięć wsi (w dwóch rzutach: pięć w 1249/1250, cztery zaś w 1257 r.),
nadto immunitet dla wszystkich — ostatecznie czternastu — swoich posiadłości.
Jak pamiętamy, książę trzymał do chrztu jego syna Sędziwoja1091, co jest jedyną
tego rodzaju wzmianką źródłową dotyczącą któregokolwiek z dostojników. Brat
tegoż Janka — Szymon — dostał od któregoś z książąt wieś Mączniki, a syn
Szymona Jan od Bolesława wieś Trąbczyn; dat tych nadań nie znamy, bo wiemy
o nich z późniejszych przekazów1092. Już Przemysł I w 1252 r. darował innemu
Zarębie, Beniaminowi, cztery wsie w kasztelanii przemęckiej; cztery inne wsie
nadał mu później Bolesław Pobożny lub Przemysł II — wszystkie zaś one posłużyły Beniaminowi do fundacji klasztoru cystersów w Wieleniu1093. Odbiorcą
dalszych nadań był związany swą karierą z Pomorzem Gdańskim Mikołaj, syn
Janka z Jarocina. Od Mściwoja II dostał już w 1283 r. wieś Krępiechowice; od
Przemysła II wieś Sokolniki — niedługo przed śmiercią króla, gdyż odpowiedni dokument zdążył mu wystawić dopiero Łokietek, który zresztą zasypał go
dalszymi darowiznami. Najważniejsze było jednak nadanie rezydencji — miasta
Powidza — z braku dokumentu nie wiadomo, czy od króla Przemysła, czy od
księcia Władysława1094. Przemysł II darował również Mikołajowi, synowi skarbnika gnieźnieńskiego Abrahama, wieś Lutkowo1095. Zarębowie otrzymywali też

1088
Dotychczasowa literatura utożsamiała kasztelana z lat 1298–1301 Sędziwoja z Zarębą Sędziwojem Jankowicem z Jarocina (zob. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1,
nr 312). Obecnie jednak sądzę, że droga Sędziwoja z Jarocina od podkomorstwa gnieźnieńsko-kaliskiego do województwa poznańskiego prowadziła nie przez kasztelanię poznańską, lecz przez sędstwo gnieźnieńskie (zob. wyżej, przypisy 910–922 i odpowiadający
im fragment tekstu).
1089
Zob. wyżej, przypisy 331–349 i odpowiadający im fragment tekstu.
1090
KDW, t. II, nr 759, 767, 775, 838.
1091
Zob. wyżej, przypis 648 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
1092
Zob. wyżej, przypisy 593, 599 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
1093
Zob. wyżej, przypisy 674, 675 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
1094
Zob. wyżej, przypisy 970, 980–984, 994, 1005–1007 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
1095
Zob. wyżej, przypis 830 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
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licznie dla swych posiadłości przywileje immunitetowe. Jeszcze od Przemysła
I (1256) dostał taki przywilej dla dwóch kupionych działów Marcin Lis1096. Od
Przemysła II natomiast Andrzej z Ryszewa (1285)1097 oraz Olbracht (Wojciech)
z Janowego Młyna (1291 lub 1292)1098 dla swoich rezydencjalnych miejscowości. Z Nałęczów dwa kolejne przywileje przypadły Tomisławowi z Szamotuł. Już
Przemysł I ustanowił w Szamotułach targ, a Przemysł II w 1284 r. nadał pełny
immunitet ekonomiczny i sądowy dla wszystkich, imiennie wyliczonych, jego
posiadłości1099.
Uczestnictwo elity w polityce książąt wielkopolskich wyraża się źródłowo obecnością w ważnych zjazdach międzydzielnicowych, które tę politykę przedstawiały. Ograniczmy się tu do czasów Przemysła II. Zjazd w Lądzie (24 VIII 1278), gdzie
książę ten wystąpił w roli rozjemcy między sieradzkim Leszkiem Czarnym a inowrocławskim Ziemomysłem, obsadziło wśród sześciu wymienionych świadków
dwóch Zarębów: kasztelan kaliski Maciej i cześnik lędzki Berwold z Siedlemina1100. Na skład świadków wpłynęła tu widocznie bliskość geograficzna. Następne, szczególnie ważne wydarzenie to zjazd Przemysła z Mściwojem II w Kępnie
(luty 1282), który przyniósł zjednoczenie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego
w jednym państwie1101. Uczestniczyło w nim pięciu Zarębów: wojewodowie gnieźnieńsko-kaliski Jarkembold i poznański Beniamin, sędzia gnieźnieńsko-kaliski
Andrzej z Ryszewa1102, kanclerz gnieźnieńsko-kaliski Andrzej (późniejszy biskup
poznański) oraz podkomorzy gnieźnieńsko-kaliski Sędziwój z Jarocina1103. Liczba rodowców obejmowała więc dokładnie połowę dostojników wielkopolskich,
wymienionych jako obecni tam i wówczas. Kolejny epizod mający rozstrzygać
o przyszłości Pomorza — zjazd słupski Przemysła, Mściwoja i księcia zachodniopomorskiego Bogusława IV, wyrażony wspólnym dokumentem wszystkich
tych trzech książąt (23 XI 1287) — wprowadza dwóch tylko możnych wielkopolskich, w ich wszelako liczbie Nałęcza, Chwała Dzierżykrajowica, później kasztelana czarnkowskiego, w końcu ujskiego1104. Dostojnicy wielkopolscy towarzyszyli
swemu władcy w jego wyjeździe do Krakowa w celu objęcia tam panowania (sierpień–wrzesień 1290). W kilku wystawionych tam dokumentach widzimy sześciu
Wielkopolan, w tym trzech Zarębów: kanclerza Andrzeja, kasztelana kaliskiego
Berwolda z Siedlemina i sędziego gnieźnieńskiego Beniamina1105. W 1291 r. (dokumenty bez dnia i miejsca) Przemysł II i Bogusław IV jako przyszli sukcesorzy
zatwierdzili przywileje książąt gdańskich dla klasztoru oliwskiego; Błażej Śliwiński umieszcza ten zjazd w Nakle w sierpniu t.r.1106 W dyplomie Przemysła świadczyło sześciu urzędników wielkopolskich, w której to liczbie mieścił się jeden

Zob. wyżej, przypis 658 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 724, 725 i odpowiadający im fragment tekstu.
1098
Zob. wyżej, przypisy 955–963 i odpowiadający im fragment tekstu.
1099
Zob. wyżej, przypisy 327, 335 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
1100
KDW, t. I, nr 482.
1101
Zob. wyżej, przypis 116 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1102
K. Zielińska-Melkowska, Działo się..., dz. cyt., tekst źródłowy (Kępno 15 II). Trzech
Zarębów występuje tu wśród sześciu wymienionych świadków, z których jeden był dostojnikiem pomorskim (wojewoda gdański Wajsyl).
1103
KDW, t. I, nr 503 (Kępno 7 II). Tu dwóch Zarębów znajduje się wśród pięciu wymienionych świadków.
1104
KDW, t. I, nr 584.
1105
KDW, t. II, nr 647, 649–652.
1106
B. Śliwiński, Zjazd..., dz. cyt., s. 302–306.
1096
1097
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Nałęcz: wojewoda poznański Tomisław z Szamotuł, oraz jeden Zaręba: kasztelan
i sędzia gnieźnieński Beniamin1107. Wreszcie przy zawieraniu sojuszu Przemysła z Władysławem Łokietkiem i jego bratem Kazimierzem łęczyckim w Kaliszu
(7–12 I 1293) spośród znów sześciu świadków odpowiedniego dokumentu księcia wielkopolskiego Zarębami było trzech: kanclerz Andrzej, kasztelan kaliski
Berwold z Siedlemina i archidiakon gnieźnieński Filip z Jarocina1108.
Na przełomie 1295 i 1296 r. — a więc tuż przed tragicznym zgonem króla Przemysła — Zarębowie piastowali dwa urzędy wojewódzkie spośród sześciu
w jego wielkopolsko-pomorskim państwie, mianowicie Beniamin był wojewodą
poznańskim1109, zaś Mikołaj z Powidza tczewskim1110. Późniejszy biskup Andrzej
Szymonowic sprawował w tym czasie kancelarię wielkopolską, zatem dworską
króla Przemysła1111, a ich współrodowiec Berwold z Siedlemina zajmował kasztelanię kaliską1112. Sędziwój Jankowic z Jarocina, w literaturze najczęściej oskarżany o współudział w zbrodni rogozińskiej, był wówczas znów podkomorzym
gnieźnieńsko-kaliskim, którą to godność niegdyś już sprawował1113. Przy niższych urzędach rzadkość wpisów nie daje gwarancji, czy żył jeszcze i urzędował
wówczas skarbnik gnieźnieński (1291) Abraham, brat kanclerza Andrzeja1114,
czy nawet kasztelan starogrodzki (1271) Wacław, brat wojewody Beniamina1115.
Nie wiadomo też, na jakim wtedy urzędzie pozostawał brat Sędziwoja z Jarocina i Mikołaja z Powidza Michał, wcześniej (1293) podczaszy kaliski, a znacznie później (1306) wojewoda kaliski, który na podczaszostwie miał następcę już
1296 r.1116 W każdym razie pozycja Zarębów w wielkopolskiej elicie dostojniczej
była w interesującym nas teraz momencie znakomita. Należy w niej uwzględnić
jeszcze szczególną bliskość wobec osoby króla dwóch rodzonych braci podkomorzego Sędziwoja z Jarocina, mianowicie archidiakona gnieźnieńskiego Filipa oraz
wojewody tczewskiego Mikołaja z Powidza. Jak pamiętamy, obydwaj regularnie
uczestniczyli w dokumentach Przemysła wystawianych w jego pomorskich podróżach podjętych po koronacji1117. Również krótko przed swą śmiercią król darował wojewodzie Mikołajowi wieś Sokolniki; dokument wystawił później następca
— Łokietek1118. Choć rzadziej, spotykamy też w 1295 r. przy Przemyśle wojewodę
Beniamina i podkomorzego Sędziwoja; pierwszego z nich nawet w ostatnim dokumencie króla, datowanym tuż przed podróżą do Rogoźna (25 I 1296)1119. A są
to akurat ci Zarębowie, którzy byli jakoś powiązani (Beniamin pośrednio, Sędziwój nawet bezpośrednio) z ekscesem kaliskim sprzed dziesięciu lat. Przyczyny
bądź przyczyn owego ekscesu wciąż nie znamy; w każdym razie było to chwilowe

KDW, t. II, nr 670.
KDW, t. II, nr 692; por. ZDMał., cz. IV, nr 886.
1109
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 353.
1110
Urzędnicy Pomorza Wschodniego..., dz. cyt., nr 235, 20.
1111
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 79, 86.
1112
Tamże, nr 183.
1113
Tamże, nr 203; zob. nr 200.
1114
Tamże, nr 154; nieżyjący dowodnie w 1304 r. (zob. wyżej, przypis 829 i odpowiadający
mu fragment tekstu).
1115
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 389; do 1326 r. nie występuje w źródłach
jego następca.
1116
Tamże, nr 197, 198.
1117
Zob. wyżej, przypisy 867, 977, 978 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
1118
Zob. wyżej, przypis 980.
1119
Zob. wyżej, przypisy 702–704, 908 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
1107
1108
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opuszczenie wielkopolskiej na rzecz śląskiej orientacji zjednoczeniowej, poprzedzone (w przypadku Sędziwoja) wyjściem z wielkopolskiej i wejściem do śląskiej
hierarchii urzędniczej. Może szło tu o jakiś czysto osobisty konflikt Sędziwoja
z Przemysłem, o którym zresztą nic nie wiemy; może Henryk, ze względu na
dotychczasową aktywność, budził wówczas większe nadzieje jako książę-jednoczyciel, do którego warto było się dołączyć; może wreszcie (na co już wyżej zwróciłem uwagę) miał to być protest przeciw przejściowej zmianie wielkopolskiej
polityki zagranicznej (sojusz Przemysła z Brandenburgią zamiast z Pomorzem
Zachodnim)1120. Jakkolwiek by było, konsekwencje epizodu kaliskiego straciły
swą aktualność po korzystnym dla Wielkopolski układzie Przemysła z Henrykiem Prawym, dokonanym za pośrednictwem Beniamina Zaręby1121. Pogodzenie
Przemysła z tym rodem było całkowite — Beniamin i Sędziwój wrócili stopniowo
na urzędy, a miejsce Zarębów w elicie dostojniczej uzyskało znów taką świetność,
jaką cieszyło się przed wydarzeniami z roku 1284. W tych warunkach oskarżenie
o udział w zamachu rogozińskim akurat Sędziwoja z Jarocina pozbawione jest
jakichkolwiek podstaw. Argument czysto psychologiczny: że to „człowiek gotowy
na wszystko”1122, da się zneutralizować innym, iż właśnie „wspomnienie zdrad
i konfiskat”1123 (ściślej mówiąc — jednej „zdrady”) mogło tym bardziej chronić autora konkretnego wystąpienia przeciw monarsze przed następnymi tego rodzaju
czynami, aby znów nie popsuć tego, co zostało naprawione. Gdyby więc rzeczywiście Sędziwój Zaręba miał uczestniczyć w spisku rogozińskim, to działałby
nie tylko przeciw Królestwu i związkowi Wielkopolski z Pomorzem, lecz także
przeciw — bliskim wówczas Przemysłowi — swym rodzonym braciom. Z których
jeden otrzymał właśnie wtedy od króla wieś, ale nagły zgon w Rogoźnie uniemożliwił temu ostatniemu umocnienie tej darowizny dokumentem. Stan źródeł i logika każą przeto uwolnić Sędziwoja od rzucanego nań bez dowodów oskarżenia.
Nałęcze w czasie Rogoźna zajmowali głównie kasztelanie. I to położone nad
granicą brandenburską, co świadczy o zaufaniu Przemysła do nich w tej właśnie dziedzinie. Tak więc Kiełcz, syn zmarłego w 1294 r. kasztelana i sędziego
gnieźnieńskiego Tomisława z Szamotuł, był wtedy kasztelanem zbąszyńskim1124.
Podobnie jak wojewoda Beniamin Zaręba, świadczył on na ostatnim dokumencie Przemysła II, krótko poprzedzającym jego finalną podróż (25 I 1296), a także
dwukrotnie w 1295 r.1125 Starszy brat Kiełcza, Wincenty, zajmował wówczas kasztelanię wieleńską1126. Niejasna jest ówczesna obsada kasztelanii ujskiej, w każdym razie należącej do tej samej rodziny Nałęczów. Stryj Wincentego i Kiełcza
— Dzierżykraj — piastował ten urząd dowodnie w 1294 r. po 14 X1127; następcą

Zob. wyżej, przypisy 118–120 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 700 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1122
J. Pakulski, Ród Zarembów..., dz. cyt., s. 133.
1123
K. Górski, Śmierć..., dz. cyt., s. 185; zwrot ten w pojęciu owego autora miał zresztą
znaczenie odmienne niż tu.
1124
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 426.
1125
Zob. wyżej, przypisy 431, 432 i odpowiadający im fragment tekstu.
1126
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 412; por. nr 379, 380. Zob. wyżej, przypisy
423, 424 i odpowiadający im fragment tekstu.
1127
KDW s.n., z. I, nr 41 (falsyfikat z autentyczną listą świadków); por. KDW, t. II, nr 726.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 404, mają przy Dzierżykraju jeszcze drugą
datę: 25 I 1296, całkowicie błędną, gdyż w dokumencie z tego dnia (KDW, t. II, nr 743)
Dzierżykraja nie ma. Jest to powtórzenie błędu, popełnionego przy omawianiu Dzierżykrajowego brata, Tomisława z Szamotuł (tamże, nr 137). Falsyfikat zaś z datą 3 II 1296 (KDW
1120
1121
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jego był syn — Chwał, występujący 11 XI 12991128. W czasie zgonu króla Przemysła kasztelanem ujskim mógł więc być zarówno ojciec (jeśli jeszcze żył), jak
i już syn. Gdyby chodziło jeszcze o Dzierżykraja, Chwał pełniłby swój poprzedni
urząd: kasztelanię czarnkowską, na której źródłowo widzimy go 21 X 1292 r.1129
Ostatecznie więc Nałęcze z domu Szamotulskich piastowali 8 II 1296 r. albo trzy,
albo cztery kasztelanie — wszystkie nadgraniczne. Dalsze jeszcze mogły przysługiwać Nałęczom z innych linii — choć tu trzeba nam korzystać z kryterium
imionowego. Chodzi o kasztelana lędzkiego Sędziwoja, występującego na tym
urzędzie w latach 1294–1295; odpowiednie dokumenty nie mają daty dziennej,
jednak tytuł książęcy w drugim z nich dowodzi czasu przed 26 VI tego ostatniego
roku1130. Następca jego pojawia się w grudniu roku 12971131, co chronologicznie pokrywałoby się z awansem Sędziwoja na kasztelana poznańskiego. Kasztelan lędzki Sędziwój był zapewne identyczny albo ze wcześniejszym kasztelanem
drużyńskim (1286–1292), albo ze wcześniejszym cześnikiem poznańskim (1291)
o tym imieniu1132. Jednego z tych dwóch Sędziwojów1133 można z kolei utożsamić
z pewnym niewątpliwym Nałęczem, synem kasztelana poznańskiego Tomasza,
uwięzionym wraz z ojcem przez Przemysła I (1248) i następnie wraz z nim uwolnionym (1249)1134. Jan Pakulski przyjął tu kasztelana drużyńskiego1135; istnienie
wszak przynajmniej jednego jeszcze kandydata wskazuje na dowolność tej opinii. W każdym razie mamy tu podobny jak u Zarębów, choć o jedno pokolenie
dawniejszy, konflikt jednej rodziny Nałęczów z panującym księciem wielkopolskim, również całkowicie załagodzony1136. W obu wszak tych przypadkach, w literaturze cytowanych przeciw owym rodom, chodziło o związanie się z Piastem
śląskim. Nie z Brandenburgią.
Omówiona przed chwilą pozycja Zarębów i Nałęczów w elicie dostojniczej
Wielkopolski w czasie tragicznego zgonu króla Przemysła dezaktualizuje zdania
o „opozycji Zarębów i Nałęczów” czy „opozycji możnowładczej” bądź „opozycji
wielkopolskiej”, odnoszonej do tych właśnie rodów i jakoby działającej w końcu
panowania tego monarchy. Zarębowie i Nałęcze nie byli bowiem wtedy żadną
opozycją. Byli ważną częścią ówczesnego rządu.
Pozostaje jeszcze trzecia kwestia — co nam wiadomo o wzajemnych stosunkach obu rodów w końcu XIII w. W 1284 r. i w latach następnych moglibyśmy
mówić o jakiejś formie ich rywalizacji. Konkretnie zaś rywalizacji seniorów tych
genealogii: Zaręby Beniamina i Nałęcza Tomisława z Szamotuł. Jak pamiętamy,
w czasie epizodu kaliskiego pierwszy z nich był wojewodą, drugi kasztelanem
poznańskim. Tomisław opowiedział się wtedy za Przemysłem II i uczestniczył w wyprawie przedsięwziętej dla odzyskania Kalisza, podczas której książę
Przemysł, „conspicientes fidele et utile servicium” tegoż, darował mu przywilej

s.n., z. I, nr 42) ma świadków przepisanych z dokumentu datowanego 1294 r. Zob. wyżej,
przypis 379 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1128
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 405.
1129
Tamże, nr 112.
1130
KDW, t. II, nr 718, 736. Tytułu książęcego nie uwzględniają w datowaniu Urzędnicy
wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 256, podając tylko rok.
1131
KDW, t. VI, nr 56.
1132
Zob. wyżej, przypisy 920–922 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
1133
Obaj występują obok siebie na jednym dyplomie, z 16 X 1291 (KDW, t. II, nr 677).
1134
Zob. wyżej, przypisy 241–243 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
1135
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 60–61 (z błędną datą końcową 1296).
1136
Zob. wyżej, przypisy 304–317 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
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immunitetowy . Niebawem książę zdjął wojewodę Beniamina z urzędu i awansował na to miejsce Tomisława. Po pogodzeniu się z Zarębami najpierw umieścił Beniamina na niższych urzędach (chociaż dwóch), mianowicie kasztelana
i sędziego gnieźnieńskiego, później jednak dokonał kolejnego przesunięcia, zamieniając im obu ich godności1138. Wygląda to na lawirowanie między obu dygnitarzami, a także ich kręgami rodzinnymi, aby możliwe żadnego z nich nie urazić.
Beniamina i Tomisława łączyło jednak powinowactwo — syn pierwszego miał za
żonę córkę drugiego1139. Ponieważ wiadomość o tym mamy dopiero z 1304 r.1140,
nie wiemy, kiedy to małżeństwo zostało zawarte — czy jeszcze za życia ojców
tej pary, a także (co chronologicznie się zgadza) za życia Przemysła II. Dokonana w 1293 r. zamiana urzędów byłaby wówczas już tylko dobrowolną umową
przyjaciół, a Zarębowie i Nałęcze w momencie tragedii rogozińskiej znajdowaliby
się w sojuszu. Wspólna obecność Beniamina i Kiełcza Tomisławica w ostatnim
dokumencie Przemysła, a następnie w pierwszym Władysława Łokietka1141 za
takim sojuszem przemawia. Trzeba go uważać za sojusz w obrębie szerszej koalicji rodów, związanej kolejno z obydwoma tymi władcami. Jego trwanie — mimo
raptownie zmieniających się warunków politycznych — wyraża kolejne małżeństwo, zawarte już w XIV w. między wnukiem Tomisława Wincentym z Szamotuł (późniejszym wojewodą poznańskim i starostą wielkopolskim) a Zarębianką
Eufemią, córką wojewody poznańskiego Sędziwoja z Jarocina1142. Ponieważ nie
znamy pochodzenia wielu żon ówczesnych dostojników, związków takich mogło
być zresztą więcej.
1137

Zob. wyżej, przypis 335 oraz odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 336–353, 691–701 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu,
gdzie chronologiczna analiza tych zmian na urzędach.
1139
Zob. wyżej, przypisy 382–387 i odpowiadający im fragment tekstu.
1140
KDW, t. II, nr 883.
1141
KDW, t. II, nr 743, 745.
1142
J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 127–128 i tablica genealogiczna;
tamże uzasadnienie źródłowe. Nieznane mi jeszcze wówczas imię wojewodziny Szamotulskiej podaje źródło drukowane przez M. Zdanka, Fragment..., dz. cyt., s. 271.
1137
1138
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rzy przedstawianiu źródeł do sprawy zamachu w Rogoźnie, podobnie
jak przy omawianiu literatury zagadnienia, dobrym punktem wyjścia
jest artykuł Kazimierza Jasińskiego, jako wykorzystujący doskonale
wcześniejszy stan wiedzy1143. Źródła owe dzielą się więc na trzy grupy:
a) oskarżające Brandenburczyków, b) oskarżające poddanych Przemysła, c) oskarżające jednych i drugich jako współdziałających. Pozostaje przejść
do kolejnego ich przeglądu, według wspomnianych grup. Pierwszą z nich otwiera, jako najwcześniejszy, Rocznik klasztoru cystersów w Kołbaczu — na Pomorzu Zachodnim. Pisze on: „1296. Zabity został Piotr, król Polski, przez pewnego
rycerza margrabiów, zwanego Jakubem Kaszubą”1144. Zapiski tego rocznika były
współczesne wydarzeniom1145.
Następnym chronologicznie źródłem obwiniającym margrabiów brandenburskich jest Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej, obejmująca lata
1295–1309 z niedokończonym nawiązaniem do lat 1311/1312, kiedy widocznie ją pisano1146. Za hipotetycznego autora tego dzieła uważam Jakuba, długoletniego kanclerza u biskupa Andrzeja Zaręby, działającego do 1312 r., kiedy to
już jako kustosz kapituły znika definitywnie ze źródeł1147. Fragment dotyczący
zamordowania Przemysła II przedstawia się tam następująco: „Roku Pańskiego
1296, kiedy ten król obchodził święto zapustów w mieście Rogoźnie, Niemcy
powodowani szałem zawiści, że ów król osiągnął berło królewskie, mianowicie margrabia Otto Długi z innym Ottonem, z margrabią Janem siostrzeńcem
tego króla wysłali niemało zbrojnych ludzi, aby go porwać skrycie. Którzy to,
wszedłszy do tego miasta o świcie w dzień Popielca, zadawszy mu bardzo ciężkie
rany, pochwycili go; i nie wystarczyło im tak srogie pojmanie, kiedy nie zdołali
go wygodnie uprowadzić do własnej ziemi, zadając mu cięższe razy, zgładzili

K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 67, 71–77, 89–92.
MGH SS, t. XIX, s. 716: „1296. Occisus est Petrus rex Polonie a quodam marchionum
milite, dicto Jacob Kassube”.
1145
K. Górski, Śmierć..., dz. cyt., s. 193; K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 71.
1146
MPH s.n., t. VI, s. 53–55.
1147
Zob. wyżej, przypisy 810–817 i odpowiadający im fragment tekstu.
1143
1144
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okrutną śmiercią” . Jasiński zauważył, że autor Kontynuacji pomylił się przy
wyliczaniu margrabiów o imieniu Otto; zamiast Ottona Długiego i „innego Ottona” winni tam znajdować się Otto ze Strzałą oraz Otto brat margrabiego
Jana, więc obaj siostrzeńcy króla Przemysła1149. O słuszności tego spostrzeżenia decydują dokumenty. Wykazują one, że tuż przed śmiercią Przemysła (3 II
1296) znajdowali się na granicy Brandenburgii z Wielkopolską, w Brzezinie
(Falkenberg) „Otto et Conradus seniores, Johannes et Otto juniores Dei gracia
Brandenburgenses et de Landisberg marchiones”, a tuż po śmierci tegoż (12 II)
w Dobiegniewie, już na obszarze Wielkopolski, dokładnie ci sami margrabiowie, tak samo tytułowani1150. Jest to zatem cały komplet starszej (stendalskiej)
linii Askańczyków, z wyjątkiem osób niepełnoletnich. Przekaz Kontynuacji rocznika kapituły poznańskiej nie tylko pomylił dwóch Ottonów, lecz także pominął
Konrada, brata uczestniczącego w wyprawie Ottona starszego (ze Strzałą) i ojca
Przemysłowych siostrzeńców Jana i Ottona młodszego, wraz z ojcem i stryjem
również tam uczestniczących. Kontynuację znała Kronika wielkopolska, dzieło
Janka z Czarnkowa, która wspomina, że „margrabiowie brandenburscy, zabiwszy króla Polaków Przemysła, zajęli kasztelanię i gród santocki”1151.
Kolejny przekaz tej grupy to powstała około 1350 r. Kronika klasztoru cystersów w Oliwie1152. Według niej Przemysł „osiągnąwszy od Stolicy Apostolskiej
koronę Królestwa Polskiego, przeżył jeden rok i pojmany przez towarzyszy Waldemara margrabiego brandenburskiego, zabity został na pomstę świętej Ludgardy żony swojej, którą — źle podejrzewając — kazał udusić”1153. Pomyłka co
do osoby margrabiego jest tu znaczniejsza niż w Kontynuacji rocznika kapituły
poznańskiej, ponieważ Waldemar w czasie zamachu rogozińskiego miał zaledwie
około sześciu lat1154. Piszący w połowie XIV w. autor Kroniki oliwskiej władców
Brandenburgii z ostatnich lat poprzedniego stulecia już nie pamiętał, znał natomiast dobrze imię przedostatniego Askańczyka, zwłaszcza że w czasie, kiedy
pisał, pojawił się w Marchii samozwaniec podający się właśnie za Waldemara1155.
Wreszcie Kronika Henryka z Herfordu, pochodząca już z trzeciej ćwierci
XIV w., lecz wykorzystująca wcześniejszą, zaginioną kronikę brandenburską.
1148

MPH s.n., t. VI, s. 53: „Item anno Domini millesimo CC nonaqesimo VI cum idem
rex festum Carnisprivii in Rogosno civitate celebraret, Theutonici zelo invidie inducti,
quod regale sceptrum idem rex adeptus fuerat, videlicet marchio Otto Longus cum alio
Ottone, cum marchione Johanne nepote dicti regis, miserunt armatos non paucos homines ipsum ad capiendum furtive. Qui introeuntes eandem civitatem summo mane in die
Cinerum gravissimis wlneribus illatis ipsum ceperunt. Quibus non sufficiens eius tam
gravis captivitas, ipsum cum deducere in terram suam commode non valuerunt seu non
valerent, gravioribus plagis illatis crudeli morte extinxerunt”.
1149
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 73–74, 89, 101. Otto Długi należał do innej, młodszej linii tej dynastii.
1150
Zob. wyżej, przypisy 69, 70, 131.
1151
MPH s.n., t. VIII, s. 125: „marchiones Brandburgenses occiso rege Przemislio Polonorum castellaniam et castrum Santociensem occupavissent”.
1152
K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 71; J. Wenta, Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w Oliwie na tle porównawczym, Gdańsk 1990, s. 130.
1153
Fontes Olivenses, wyd. W. Kętrzyński, [w:] MPH, t. VI, Kraków 1893, s. 315: „Qui post
hec coronam Regni Polonie ab Apostolica Sede consecutus, uno anno supervixit et captus
per satellites Woldemiri marchionis de Brandeburk occisus est in ulcionem sancte Lukardis coniugis sue, quam ipse male suspectam habens, fecerat iugulari”.
1154
W. Dworzaczek, Genealogia, dz. cyt., tabl. 58.
1155
MPH, t. VI, s. 344.
1148
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Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

Pisze ona: „W czternastym roku Rudolfa Królestwo Polskie przez margrabiów
brandenburskich jest zniszczone i spustoszone. Naprawdę margrabiowie brandenburscy z Polakami, sąsiadami swymi, wiodąc zacięte wojny często i wielkimi
siłami, wreszcie wkroczywszy zbrojnie do Królestwa Polskiego, zyskali przewagę.
Króla ich w jego Królestwie, w jego domu, a nawet w jego łożu zaskoczywszy,
zgładzili. Królestwo całe ogniem i żelazem pustosząc i wszędzie wyludniając,
niszczyli. Miasta, miasteczka, grody, wsie i ziemie sobie najbliższe zagarnęli
i trzymali w swoim posiadaniu wieczystym prawem wojny”1156.
*
Drugą grupę źródeł, uznającą za sprawców zamachu samych poddanych Przemysła, reprezentują cztery przekazy: czeska Kronika zbrasławska, śląska
Kronika książąt polskich, Rocznik franciszkanów toruńskich oraz Rocznik franciszkanów krakowskich. Zapiski ich są krótkie i tekstowo zbliżone. Kronikę zbrasławską (część do 1296 r.) pisał w latach 1305–1314 opat tamtejszego klasztoru
cystersów Otto1157; jest to więc źródło równie wczesne jak Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej. Interesującą nas wiadomość przekazał następująco:
„Książę kaliski niedługo potem został zabity przez swoich”, przy czym punktem
wyjścia dla tego zdania była uprzednia koronacja Przemysła1158. Kronikę książąt
polskich pisał jej autor w Brzegu w latach 1384–13851159. O zgładzonym królu
wspomina: „Od Przemysła księcia poznańskiego pochodził jego syn, także imieniem Przemysł. Ten został zabity przez swoich, nie pozostawiwszy dziedzica”1160.
Rocznik franciszkanów toruńskich według niedawnych badań Jarosława Wenty
jest kompilacją dopiero z około 1410 r., informacje jego z XIII i XIV w. pochodzą
jednak z szeregu źródeł znacznie wcześniejszych1161. Według tego annału „Roku
1296 Przemysł król Polski i książę pomorski został zabity przez swoich rycerzy
w Rogoźnie”1162.
I wreszcie Rocznik franciszkanów krakowskich. Wiadomość o zabójstwie ostatniego z Piastów wielkopolskich występuje tam w dwóch wersjach: krótkiej (rękopis Zamoyskich) oraz uzupełnionej (rękopis Piotra Szamotulskiego). Zachodzące

K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 71–72: „Quarto decimo anno Rodulfi Regnum
Polonorum per marchiones de Brandenborch destruitur et desolatur. Sane marchiones
Brandenburgenses cum Polonis vicinis suis bella pervicacia viribus magnis et frequenter agentes, tandemque Regnum Polonorum potenter ingredientes, invalescebant. Regem
eorum in regno suo, in domo sua, quin et in lecto suo preoccupantes, interimebant. Regnum totum igne feroque vastantes et ubique desolantes, destruebant. Civitates, oppida,
castra, villas et terras sibi propinquiores abrapiebant et pro se perpetuo jure belli possidenda tenebant”. Tamże źródło i wcześniejsza literatura.
1157
J. Žemlička, Století posledních Přemyslovců, Praha 1986, s. 256.
1158
Chronicon Aulae Regiae, wyd. J. Emler, [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. IV, Praha
1884, s. 61: „Dux Calisiensis paulo post a suis ociditur”.
1159
J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964, s. 166–
167.
1160
Kronika książąt polskich, opr. Z. Węclewski, [w:] MPH, t. III, Lwów 1878, s. 541: „de
Primsil duce Poznaniensi processit filius eius, eciam nomine Primsil. Hic occisus est
a suis, eciam nullo relicto herede”.
1161
J. Wenta, Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie Zakonu Niemieckiego w XIII–
XVI w., Toruń 1990, s. 54, 67, 68, 74, 111.
1162
Franciscani Thorunensis Annales Prussici, wyd. E. Strehlke, [w:] Scriptores Rerum
Prussicarum, t. III, Leipzig 1866, s. 62: „Anno 1296 Primislaus rex Polonie et Pomeranie
dux occisus est a militibus suis in Rogosno”.
1156
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w wielu wydarzeniach różnice między nimi spowodowały ich odrębne edycje w Monumenta Poloniae Historica — jako Rocznik Traski oraz Rocznik małopolski. W wycinku dotyczącym zgonu króla Przemysła wersja krótka (Rocznika Traski) brzmi
następująco: „1296. 8 lutego król wielkopolski Przemysł został haniebnie zabity
przez swoich rycerzy, mianowicie Wielkopolan”1163. Rocznik ten doprowadzony jest
tylko do 1325 r., a obszerny fragment 1330–1340 został dopisany tam później1164.
Natomiast piętnastowieczny już rękopis Piotra Szamotulskiego posiada w tejże
sprawie tekst ogromnie wydłużony, a mianowicie: „1296. 8 lutego król wielkopolski został zabity przez swoich rycerzy herbu zwanego pospolicie Zaręba pod miasteczkiem Rogoźnem. I ponieważ był bardzo ciężko, prawie śmiertelnie raniony,
a oni go prawie martwego pozostawili, nadszedł jeden z jego nieprzyjaciół pytając
go, czy chciałby jeszcze przeżyć. Król zaś mu — jak mówi się — słabym głosem
odpowiedział, że mógłby jeszcze przeżyć, gdyby go trzymać w cieple i leczyć. Był
to bowiem czas w wigilię świętej Apolonii dziewicy. Co usłyszawszy giermek, który
stał nad nim, wyjąwszy sztylet, przebijając go do ziemi, zgładził wtedy całkiem”1165.
Liczne wiadomości wielkopolskie z lat 1250–1296 w różnych rękopisach
Rocznika franciszkanów krakowskich (przede wszystkim w tzw. Roczniku Traski)
skłoniły Brygidę Kürbis do przypisania ich hipotetycznemu Rocznikowi franciszkanów kaliskich, z którego mieliby je wyciągnąć i utrwalić minoryci z Krakowa1166.
Ustalenie to przyjęła późniejsza literatura. Jeśli chodzi o wydarzenie z Rogoźna,
to do owego Rocznika kaliskiego uczona ta włączyła zarówno wersję krótszą (więc
Rocznika Traski), jak i dłuższą (tj. Kodeksu Szamotulskiego). Tej ostatniej tylko
mogą dotyczyć jej słowa: „Relacja o śmierci Przemysła najlepsza ze wszystkich,
jakie posiadamy”1167. Nic dziwnego, że w późniejszym opracowaniu dana autorka
uznała, iż źródła wskazały „od razu inspiratorów i sprawców tego mordu (Brandenburczycy; Zarembowie)”. Udział Zarębów byłby więc znany już współcześnie
z wydarzeniem, a co najwyżej rozmowa króla z zabójcą mogła być dopiskiem
piętnastowiecznego kopisty1168. Wysoki stopień wiarygodności przyznał również
omawianej teraz zapisce Jasiński, choć nie wyrażał pewności, a jedynie możliwość, że „Rocznik kalisko-gnieźnieński był doprowadzony do 1296 r.”. Przyjmując ową wiarygodność źródła, przesądził „w znacznym stopniu sprawę udziału
Zarembów w zbrodni rogozińskiej na ich niekorzyść”1169. Natomiast uniewinniający Zarębów Karasiewicz dostrzegał w Kodeksie Szamotulskiego późny przekaz (około 1426 r.), zatem pozbawiony wiarygodności. Autor ten podkreślił brak

MPH, t. II, s. 853: „1296. 6 Idus Februarii rex Primislius maioris Polonie occiditur
a suis militibus, videlicet Polonis turpiter”.
1164
J. Wiesiołowski, Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV–XV wieku, Wrocław 1967, s. 30, 148.
1165
MPH, t. III, s. 187: „1296. 6 Idus Februarii rex maioris Polonie occiditur a suis militibus de clenodio dicto vulgariter Zaremba prope oppidum Rogoszno. Cumque gravissime fuisset quasi letaliter vulneratus, et illi quasi iam mortuum reliquissent, supervenit
quidam ex inimicis ipsius requirens ab eo, si adhuc supervivere voluisset. Cui rex voce
humili fertur respondisse, se adhuc posse supervivere, si in caloribus servaretur atque
mederetur. Fuit enim tempestas hec in vigilia sancte Apollonie virginis. Quo audito lictor,
qui superstabat, evaginato pugione ipsum ad terram confodiens penitus tunc exstinxit”.
1166
B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo..., dz. cyt., s. 77–81; ponowne zestawienie [w:] MPH
s.n., t. VI, aneks I (s. 143–147).
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B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo..., dz. cyt., s. 80.
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Taż, O Ludgardzie..., dz. cyt., s. 266.
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oskarżenia konkretnych rodów w innych rękopisach Rocznika małopolskiego1170.
Jednakże nawet badacze przyjmujący winę Zarębów niekoniecznie nawiązywali do jakoby współczesnego wypadkom rogozińskim Rocznika kaliskiego. Przykładem może tu być Bronisław Nowacki, według którego udział członków tego
rodu (jak również Nałęczów) pozostawał tajemnicą do połowy XIV w., „kiedy właśnie redagowano Rocznik Traski i późniejsze roczniki na terenie Małopolski”1171.
O koncepcji Kürbis dotyczącej Rocznika kaliskiego nie ma w tym kontekście ani
słowa, chociaż badacz ten pisze o tym w innym miejscu, mianowicie omawiając
wydarzenia kaliskie z 1284 r.1172 Z drugiej wszakże strony dokonane przez Annę
Pawlaczyk tłumaczenie roczników wielkopolskich dla książki Nasi Piastowie zawiera w rozdziale Zaginiony rocznik kaliski znów obok siebie obie wersje: zachowaną w Roczniku Traski i w Kodeksie Szamotulskiego1173 — tak, jak wyglądało to
w opracowaniach Kürbis. Problem czasu powstania i tym samym wiarygodności
informacji o zabiciu króla Przemysła przez Zarębów pozostaje więc nadal w zawieszeniu, choć nie dotyczy to w tej chwili samego kodeksu. Badania Jacka Wiesiołowskiego, a następnie Wojciecha Drelicharza określają jego spisanie na lata
1469–1471 w Trzemesznie, przy czym była to kopia kompilacji powstałej tamże
w latach 1426–14271174.
Przede wszystkim należy wykluczyć równoczesną obecność obu wersji w hipotetycznym Roczniku kaliskim. Jest to bowiem pierwotnie jeden tekst, później inaczej zakończony. Jego pełna identyczność obejmuje słowa: „1296. 6 Idus
Februarii rex Primislius1175 maioris Polonie occiditur a suis militibus”. W tej
postaci zapis ów odpowiada faktograficznie wszystkim pozostałym przekazom
drugiej grupy źródeł. Dodatek w wersji krótszej, wskazujący Wielkopolan — „videlicet Polonis turpiter” — stanowi wyjaśnienie powstałe już chyba w Krakowie,
gdyż w Kaliszu było ono niepotrzebne. Niemniej trzeba go uważać za archetyp
obu istniejących obecnie tekstów. Słowa „de clenodio dicto vulgariter Zaremba” w wersji dłuższej są bowiem pojęciowym rozwinięciem owych Wielkopolan,
ich konkretyzacją. Była ona potrzebna dla udramatyzowania opowieści — przez
wprowadzenie do niej rzekomej rozmowy króla z zabójcą, której przecież ów zabójca mógł być jedynym świadkiem. A nie przekazałby tej rozmowy dalej (chyba
nawet współtowarzyszom), gdyż przyniosłoby mu to tylko hańbę. Można więc
zrozumieć wątpliwości badaczy, nawet oskarżających Zarębów, ale niedowierzających tej rozmowie. Tylko, że cały dopisek w Kodeksie Szamotulskiego stanowi
jedną zwartą opowieść, której nie da się rozbić na część wiarygodną i niewiarygodną. Beletrystyka wymaga zaś konkretnych bohaterów, nawet jeśliby mieli
to być bohaterowie negatywni. Użycie nazwy zbiorowej świadczy, że autor tego
tekstu nie znał już żadnych indywidualnych sprawców opisywanego wydarzenia.
Pisał więc odpowiednio późno i mógł posłużyć się jedynie jakimiś kursującymi tu
i ówdzie ogólnikowymi podejrzeniami.

W. Karasiewicz, W odpowiedzi..., dz. cyt., s. 265.
B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 164.
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Tamże, s. 95–97.
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Roczniki wielkopolskie, przetłumaczyła A. Pawlaczyk przy współpracy J. Wiesiołowskiego, [w:] Nasi Piastowie, dz. cyt., s. 121–122.
1174
J. Wiesiołowski, Kolekcje..., dz. cyt., s. 20–24, 30–34, 148, 151–153; W. Drelicharz,
Rękopis Piotra z Szamotuł, zwany Kodeksem heilsberskim i jego geneza, [w:] Polska i jej
sąsiedzi w późnym średniowieczu, Kraków 2000, s. 255–272.
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Imię to zostało wypuszczone w wersji Kodeksu Szamotulskiego, niewątpliwie przez
zaniedbanie kopisty.
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Już wcześniej zwróciłem uwagę, że nazwy rodów rycerskich w źródłach zbliżonych do czasu, kiedy zginął Przemysł II, są oczywistym anachronizmem. Nazwy
te powstawały stopniowo dopiero w ciągu XIV w.1176 Konkretnie mianem Zaręba
oznaczano początkowo tylko dwóch przedstawicieli najmłodszego wówczas pokolenia tego rodu, mianowicie Mikołaja Jankowica z linii jarocińskiej (1319) oraz
Wawrzyńca młodszego z Królikowa (1333)1177, spokrewnionych w VII stopniu rachuby rzymskiej. Podawani w odpowiednich źródłach obok nich starsi ich krewni nie byli tak określani — ani tam, ani gdzie indziej1178. W 1296 r. obydwaj albo
byli małoletni, albo raczej nie było ich jeszcze na świecie. Następnymi osobami
nazwanymi przydomkiem Zaręba byli dopiero Andrzej (1369)1179 — zapewne ten
z Żerkowa, syn Wawrzyńca Zaręby z Królikowa1180, oraz Tyfan (1368)1181 z gałęzi
wywodzącej się od Marcina Lisa, używającej do tego czasu przydomka Lisowic
i piszącej się w Wielkopolsce z Łowęcic, w Sieradzkiem zaś z darowanego przez
Władysława Łokietka Lutomierska1182. Andrzeja i Tyfana łączył prawdopodobnie VIII stopień pokrewieństwa. Można przyjąć, że do rozpowszechnienia miana Zaręba jako terminu ogólnorodowego przyczynił się szczególnie Wawrzyniec
młodszy z Królikowa, kasztelan lędzki (1352–1369) i poznański (1369–1377)1183,
stale tym mianem nazywany. Źródłowo po raz pierwszy w znaczeniu nomen
totius genealogiae miano to wystąpiło w 1395 r. w księdze ziemskiej pyzdrskiej,
w wywodzie szlachectwa nieżyjącego już Mikołaja z Siedlemina tego herbu, reprezentowanego tam przez córkę — Febronię. Przysięgę złożyło tam dwóch „de
Zaramba” (Filip z Cielczy i Bieniak z Lubiatowa), dwóch „de Drya” i dwóch „de
Szeliga”1184. Analogicznym anachronizmem w tym samym tekście Kodeksu Szamotulskiego było słowo „clenodium”, użyte tam w sensie właśnie wspólnoty rodu
herbowego (de clenodio dicto vulgariter Zaremba). Określenie to w takim sensie
występuje regularnie — jako norma — w źródłach z pierwszej połowy XV w.; nieco wcześniej w narracjach znajdujemy zapisy „de cognacione” (w Kronice Janka
z Czarnkowa), czy też „de domo et familia” (w Kalendarzu krakowskim)1185. Słowa
„clenodium” nie ma jeszcze w dokumencie dostojników małopolskich z 1384 r.,
w którym ci przypominają, że aktualny arcybiskup Bodzęta jeszcze za czasów
Kazimierza Wielkiego wywiódł swe szlachectwo „per nobiles fratres et patruos
suos sue genelogie et clypei sui”1186. W 1388 r. księga ziemska łęczycka wymienia
po prostu „nobiles Camona”1187 czy „nobiles Pirzchaly”1188. W najwcześniejszych
przykładach wywodów szlachectwa w księgach sądowych termin „clenodium”
występuje tylko w znaczeniu obrazu herbowego, a znaczenie wspólnoty rodowej wymagało jeszcze użycia dodatkowych słów. Tak więc w tym samym roku

J. Bieniak, Heraldyka..., dz. cyt., s. 173–186.
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J. Pakulski, Familia..., dz. cyt., s. 235.
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1388 ta sama księga łęczycka wymienia „nobilem ex proclamacione Belina et
clenodio sagita et crux in babate”1189. Wciąż z tego roku i księgi mamy wywód „de
nostro clenodio, proclamacione ac de nostro sanguine Janina”1190, a księga krakowska w tymże roku zaznacza „medium salmonem clenodium et proclamacio
Olobog”1191. Podobny styl utrzymuje się czasem w głąb XV w., obok tego jednak
na przełomie obu stuleci pojawia się uproszczenie — już w zapisce księgi łęczyckiej z 1396 r. czytamy: „Lubewo tali clenodio” czy „de clenodio Drzewicza”1192.
Analogicznie księga sieradzka w 1401 r. podaje: „de cleynodio suo videlicet Prussi vel Glubicza”, „de suo cleynodio Nalancz, de [cleyno]dio Sreniawarum”, „de
cleynodio Nowinarum”1193. W ten sposób pisano wywody szlachectwa w XV w.
szczególnie często. Zatem „de clenodio dicto vulgariter Zaremba” w Kodeksie
Szamotulskiego to język piętnastowieczny; dopisek ten powstał widocznie dopiero w Trzemesznie, w latach 1426–1427 — kiedy to (zgodnie z ostatnim słowem
nauki) ułożono obecną tegoż kodeksu treść1194.
Tak więc wzmianka o zabiciu Przemysła II przez rycerzy herbu Zaręba jest
jako źródło do wydarzeń z roku 1296 całkowicie bez wartości. Można nią tylko
posługiwać się, badając dzieje późniejszych oskarżeń. Nawet jednak i w tej sprawie nie potwierdza ona poglądów literatury, że Zarębów bardziej podejrzewano
niż Nałęczów, ponieważ w kopii z około 1471 r., darowanej Piotrowi Szamotulskiemu (a taką tylko posiadamy) Nałęczów w tej roli być nie mogło. Należy więc
kwestię obydwu rodów rozpatrywać jednakowo.
Do kategorii źródeł obciążających rycerzy Przemysła zalicza się w historiografii naukowej jeszcze krótkie zeznanie biskupa poznańskiego Jana Łodzi w procesie polsko-krzyżackim w 1339 r. — w artykule IV, poświęconym Pomorzu jako
części Królestwa. Zeznanie to, w odniesieniu do Przemysła, brzmi: „Który zmarł,
zdradziecko (lub: podstępnie) zabity w swoim domu”1195. Wyraz „zdradziecko”
(prodicionaliter) nasuwa na myśl zdrajców — poddanych króla, i tak to rozumiał ogół badaczy1196. Cała rzecz opiera się wszakże na jednym słowie, które nie
jest jednoznaczne. „Proditio” oznacza przede wszystkim wyjawienie tajemnicy,
to zaś można osiągnąć także przy pomocy szpiegów. Ostatecznie więc nie mamy
pewności, czy według biskupa Łodzi zabili Przemysła „zdradziecko” jacyś Wielkopolanie, czy też „podstępnie” Brandenburczycy1197. Można sądzić, że czytał
on Kontynuację rocznika kapituły poznańskiej, do której miał przecież dostęp,
był zaś „bene litteratus”1198. Obydwa źródła podobnie przedstawiają panowanie
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Łokietka po Przemyśle (1296–1300) , choć biskup mógł opierać się tu na własnym doświadczeniu, skoro już „widział i znał” Mściwoja II, w elekcji zaś księcia
Władysława uczestniczył osobiście1200. Bez jakichś dodatkowych okoliczności nie
sposób więc zaliczyć wzmianki o zgonie króla Przemysła w zeznaniu Jana Łodzi
do określonej grupy źródeł.
1199

*
Trzecia wreszcie grupa przekazów oskarża o zabójstwo zarówno „swoich”, jak
i „obcych”. Są to źródła najpóźniejsze, korzystające już z obu grup poprzednich i łączące wiadomości tamtych. Poczet ich otwiera, jako chronologicznie
pierwszy, Rocznik świętokrzyski — zwany także Rocznikiem mansjonarzy krakowskich. Pochodzi on z samego końca XIV w. — doprowadzony (pomijając
późniejsze kontynuacje w niektórych rękopisach) do 1399 r.1201 Pisze on: „Roku
Pańskiego 1296 Przemysław król Polski został pojmany i zabity w Rogoźnie
w dniu Popielca około wschodu słońca za zgodą (bądź: za radą) złych zdrajców,
mianowicie Nałęczów i Zarębów, a także Sasów, którzy z nimi przybyli”1202. Jak
widać, rocznik przyjmuje wspólną podróż wielkopolskich zdrajców i Brandenburczyków do Rogoźna. Następnym źródłem tej grupy jest V redakcja (dominikańska) Katalogu biskupów krakowskich, powstała prawdopodobnie między
1431 a 1436 r.1203 Wiadomość o Przemyśle mieści się tam w biogramie biskupa Prokopa, urzędującego w latach 1293–1295. Są to dwa powtarzające się,
choć nieco zróżnicowane teksty. Pierwszy z nich jest prawie dosłowną kopią
odpowiedniej informacji Rocznika świętokrzyskiego. Brzmi on: „Tegoż czasu
Przemysław król Polski został pojmany i zabity w Rogoźnie w dniu Popielca
około wschodu słońca za zgodą szlachciców Nałęczów i Zarębów, a także Sasów, którzy przybyli”1204. Z tego rocznika został więc odpisany, a słowa „za
zgodą” (de consensu) dowodzą, że nieistniejące dziś oryginał i najstarsze kopie
owego annału miały taką samą treść (a nie „za radą”). Zaraz po tym tekście
mieści się w katalogu następny1205, będący powtórzeniem tego samego wydarzenia, jednak w nieco dłuższej wersji. Zaczyna się mianowicie wspomnieniem
o koronacji Przemysła, który „jednak przez margrabiów brandenburskich Ottona Długiego i innego Ottona oraz Jana Konradowica rodzonego siostrzeńca,
jak również pozostałych książąt polskich, szczególnie wszak przez króla Czech
Wacława, który ubiegał się o Królestwo Polskie, na ogólnym zjeździe odbytym
w Rogoźnie, przy zachęcie i współdziałaniu szlachciców herbu Nałęcz i Zaręba,

MPH s.n., t. VI, s. 53–54; Lites, t. I, s. 150.
Lites, t. I, s. 149 art. IV, s. 152 art. VI.
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rękopisów ma: de consilio) malorum traditorum, videlicet Nalancz et Szarambij necnon
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Zaramby nec non Saxonum, qui venerunt”.
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Oddziela je tylko zdanie o panowaniu Wacława II, błędnie tu uznanego za bezpośredniego następcę Przemysła i pomylonego także z Wacławem III (zabójstwo w Ołomuńcu).
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w dzień Popielca został zabity” . Widać, że między napisaniem obu tych „rogozińskich” tekstów autor ich pozyskał nowe źródła, co wpłynęło na potrzebę
powtórzenia. Wprowadzenie margrabiów — to efekt lektury Kontynuacji rocznika kapituły poznańskiej (włącznie z mylnym podaniem Ottona Długiego)1207,
przy czym imię ojca margrabiego Jana, a Przemysławego szwagra — Konrad,
w Kontynuacji nie wymienione, autor katalogu mógł wyczytać we właściwym
Roczniku kapituły, pod 1272 r.1208 Nałęczów i Zarębów powtórzył tenże autor za
pierwszą swą zapiską, zatem ostatecznie za Rocznikiem świętokrzyskim. Natomiast wciągnięcie dodatkowo Wacława II oraz „pozostałych książąt polskich”
(!) trzeba już uznać za jakiś osobisty jego domysł. Pierwsza zapiska V redakcji katalogu znajduje się w zupełnie identycznym brzmieniu również w redakcji IV katalogu (świętokrzyskiej)1209, powstałej po 1460 r.1210 Wreszcie Katalog
biskupów krakowskich autorstwa Jana Długosza (odnoszony do czasu przed
1455 r.1211) zawiera skróconą mieszaninę obu „rogozińskich” zapisów redakcji V, wyłączającą jednak w ogóle Brandenburczyków, a pozostawiającą w roli
sprawców jedynie Nałęczów i Zarębów1212.
Pozostaje Kronika (Annales) Jana Długosza. Zabójstwo króla Przemysła
przedstawia ona w długim rozdziale1213, który wypadnie zatem streścić. W przeciwieństwie do Katalogu biskupów tegoż autora, kronika pisze o margrabiach
jako zasadniczych sprawcach tego zabójstwa. Imiona tychże podaje za Kontynuacją rocznika kapituły poznańskiej (Otto Długi, inny Otto oraz siostrzeniec
Przemysła Jan), uzupełniając to źródło imionami rodziców margrabiego Jana
(Konrad i córka Przemysła I — Konstancja), z kolei wziętymi z Kroniki wielkopolskiej1214. Natomiast w odróżnieniu od Kontynuacji, która pisała o wysłaniu
przez owych margrabiów „niemało zbrojnych ludzi”1215, kronika uważa ich za
osobistych dowódców wyprawy. Wyprawę tę Długosz opisał, opierając się przeważnie na domysłach, uzasadnionych przecież zwyczajami. Tak więc od szpiegów (per exploratores) uzyskali oni wiadomość, że król będzie spędzał zapusty
w miasteczku Rogoźnie, „które nie było otoczone wałem ani murem” (qui nullo
vallo aut muro septus erat), nie podejrzewając jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
Przedarłszy się potajemnie nocą przez lasy, Brandenburczycy „feria quarta Cinerum, sexto Idus Februarii, que fuit dies sancte Dorothee virginis” nieoczekiwanie uderzyli „proditorie et fallaciter” na odpoczywającego w królewskim łożu
Przemysła oraz na jego rycerzy, rozmieszczonych w różnych miejscach i nieprzygotowanych do obrony wskutek wypitych trunków. Chociaż zaskoczony król nie
1206

MPH s.n., t. X, cz. 2, s. 100–101: „sed a marchionibus Brandenburgensibus Ottone
Longo et altero Ottone et Ioanne Conradi nepote ex sorore germana et ceteris ducibus Polonie, signanter tamen a Venceslao rege Bohemie, qui Regnum Polonie ambiebat, in conventione generali in Rogoszno habita, nobilibus de armis Nalancz et Zaramba faventibus
et cooperantibus, in die Cinerum occiditur”.
1207
Zob. wyżej, przypisy 1148–1151 i odpowiadający im fragment tekstu.
1208
MPH s.n., t. VI, s. 51.
1209
MPH s.n., t. X, cz. 2, s. 65. Jedyną różnicą jest nazwanie Przemysła królem nie polskim, lecz wielkopolskim.
1210
MPH s.n., t. X, cz. 2, s. 49.
1211
MPH s.n., t. X, cz. 2, s. 129.
1212
MPH s.n., t. X, cz. 2, s. 182–183.
1213
Długosz, Ann., ks. VII/VIII, s. 289–292.
1214
Zob. MPH s.n., t. VIII, s. 114.
1215
Zob. wyżej, przypis 1148.
1206
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zdawał sobie sprawy, jaki wróg i w jakiej sile na niego napadł, opanowawszy
trwogę, podjął walkę, przywołując najbliżej znajdujących się rycerzy. W walce
tej zginęło bądź odniosło rany wielu napastników, wielokrotnie jednak zraniony
Przemysł dostał się w końcu w ich ręce. Chociaż chcieli go żywego zawieźć do
swej ziemi, okazało się to niemożliwe; przeto go uśmiercili. Kronikarz obciąża
tu sumienie przede wszystkim margrabiego Jana, ponieważ zabity król był jego
wujem. Wreszcie: „Niektórzy twierdzą, że jacyś dostojnicy i rycerze polscy herbu
Nałęcz i Zaręba byli wspólnikami i powiernikami zabójstwa tegoż króla Przemysława oraz doradcami wymienionych Ottona Długiego, innego Ottona i Jana
margrabiów brandenburskich i pomocnikami w dokonanej zbrodni”1216. Informację tę zaczerpnął Długosz niewątpliwie z Rocznika świętokrzyskiego, czego
dowodzi również identyczna w obu źródłach kolejność owych rodów — Nałęcze
przed Zarębami1217. Otrzymaną wiadomość zaaprobował, uznając że bez współudziału wrogów wewnętrznych w powodzenie całej akcji trudno byłoby uwierzyć.
Motywów domniemanej niechęci obu rodów wobec Przemysła doszukiwał się
kronikarz bądź w jakichś niekorzystnych dla nich orzeczeniach sądu królewskiego, bądź w karach za jakieś ekscesy.
*
Przede wszystkim właśnie za pośrednictwem Długosza wersja późnej, trzeciej
grupy źródeł — o wspólnym działaniu Brandenburczyków, Nałęczów i Zarębów
— zdominowała historiografię nowożytną. Następnie zaś przeszła do naukowej,
również i tu uzyskując ogromną przewagę, co omówiłem w rozdziale I. Niektórzy badacze pisali nawet o pełnej „zgodności” źródeł, obciążających udziałem
w zamachu i zewnętrznych, i wewnętrznych sprawców, co już jest zupełną fikcją1218. Bezwzględnie wszystkie wczesne przekazy dzielą się na dwie osobne grupy, treściowo całkowicie sprzeczne. Ze sprzeczności tej możemy wybrnąć tylko
wtedy, jeśli przyjmiemy ich jedyną rzeczywistą zgodność. Mianowicie wszystkie
te przekazy (a jest ich aż osiem) oskarżają o zabójstwo króla Przemysła tylko
jednych zbiorowych sprawców — bądź Brandenburczyków, bądź jakichś rycerzy
wielkopolskich. Zaakceptowanie tej jedynej zgodności jest koniecznym warunkiem rzeczywistego rozwiązania problemu. Mamy tu dysjunkcję, nie koniunkcję.
Fikcyjne „i” musi więc zostać zastąpione przez realne „albo”. Konkretnie: jedna
z dwóch występujących we wczesnych źródłach wersji jest wersją prawdziwą,
druga zaś omyłkowo istniejącą obok pierwszej w ówczesnej świadomości społecznej. Mianowicie każda z nich w innych środowiskach.
Za tym, że prawdziwymi sprawcami zabójstwa byli Brandenburczycy, przemawia dokładność źródeł grupy pierwszej. Jak pamiętamy, Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej wylicza imiennie trzech margrabiów — inicjatorów
zamachu (choć jednego z Ottonów miesza z jego imiennikiem i pomija czwartego
z owych inicjatorów — Konrada), zaś Rocznik kołbacki wymienia osobę zabójcy
— rycerza margrabiów Jakuba Kaszubę. W tym Jakubie należy widzieć dowódcę

Długosz, Ann., ks. VII/VIII, s. 290–291: „Habet et nonnullorum assercio quosdam
Polonie barones et milites de armis Nalancz et Zarąby necis prefati Przemislai regis fuisse
contubernales et conscios et prefatorum Otthonis Longi et alterius Ottonis atque Iohannis Brandeburgensium marchionum consiliorum participes et patrati sceleris adiutores”.
1217
Zob. wyżej, przypis 1202. Rocznik świętokrzyski jako informatora wskazuje również
komentarz do kroniki (Długosz, Ann., ks. VII/VIII, r. 1296 przypis 14).
1218
Zob. wyżej, przypis 44 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1216
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wyprawy, który wydał rozkaz uśmiercenia Przemysła, gdy okazało się, że nie
będzie go można przewieźć do mocodawców1219. Natomiast źródła drugiej grupy
są ogólnikowe; ograniczają się do podania, że króla zabili jego właśni rycerze.
Żadnego z owych rycerzy dane źródła nie znają — ani z imienia, ani choćby
z urzędu1220. Dopiero po stu latach nowe źródła nazwały ich zbiorowymi — rodowymi mianami, aktualnymi dla swoich czasów, ale nieistniejącymi jeszcze na
przełomie XIII i XIV w. W stuleciu, w którym żył Przemysł II, pewne zbiorowości
można było konkretnie określić tylko imionami ich przywódców „cum suis consanguineis et amicis”, „cum suis sequacibus” lub podobnie1221. Nikogo z takich
(jakiegokolwiek późniejszego rodu herbowego by byli) nie ma w źródłach przypisujących „swoim” zabójstwo króla. Indywidualnie w tej roli występują tylko margrabiowie i ich rycerz — zresztą w różnych, niezależnych od siebie przekazach.
„Swoi” w narracjach drugiej grupy są po prostu pogłoską, występującą tam,
gdzie o konkretnych sprawcach zamachu nie słyszano. Pogłosce takiej sprzyjało
miejsce wydarzenia, znajdujące się w głębi Przemysłowego państwa.
Geografię przeciwnych treściowo źródeł „rogozińskich” próbował już ująć
Bronisław Nowacki1222. Uwagi tego autora, choć i on opowiedział się za fikcyjnym „i”, w tej sprawie są wartościowe. Tak więc Brandenburczyków obwiniają
źródła z północnego zachodu (dodajmy: bardziej skupione): Poznań (kapituła),
Kołbacz na Pomorzu Zachodnim, Oliwa na Pomorzu Wschodnim i wreszcie sama
Brandenburgia (archetyp Kroniki Henryka z Herfordu). „Swoich” natomiast —
z południowego wschodu (bardziej rozrzucone): Praga, Brzeg na Śląsku, Kraków,
Toruń. Stwarza to wrażenie bardzo powolnego rozszerzania się kręgów rzeczywistej wiedzy. Trudno wątpić, że owym rozszerzaniem nie byli zrazu zainteresowani
sami margrabiowie brandenburscy. Ich natychmiastowa ekspansja na północno-zachodnią Wielkopolskę mogła przyjąć pretekst wymuszenia jakiejś części
dziedzictwa po „niegdyś księciu kaliskim” dla jego siostrzeńców. Dokumenty dla
Liebenowów sugerują, że margrabiowie uznawali się za następców Przemysła II
na jakimś konkretnym terytorium1223. To wymagało jednak możliwego przytłumienia roli, jaką odegrali w jego śmierci. Do kapituły poznańskiej wiadomość
o nich jako sprawcach dotarła widocznie za pośrednictwem jakichś duchownych
z zachodu. Zapewne z obszaru zaanektowanego już przez Brandenburgię, ale
wciąż pozostającego w diecezji poznańskiej. Błąd w oznaczeniu Ottonów mógł
zostać ułatwiony tym, że w momencie zapisu (a może już przekazywania wiadomości) żaden z tych imienników, a także pozostali uczestnicy planu porwania
Przemysła (Konrad i Jan) już nie żyli1224. Natomiast wiadomość w zachodniopomorskim klasztorze kołbackim o bezpośrednim zabójcy króla — rycerzu mar-

1219
W sprawie, czy był on dowódcą, czy tym, który fizycznie dobił króla, literatura się
waha. Jest jednak daleko pewniejsze, że Rocznik kołbacki znał dowódcę, nie zaś jednego
z „szeregowców”, przypadkowo wykonującego polecenie.
1220
Argumentację tę przedstawiłem — w pewnym skróceniu — już wcześniej; J. Bieniak,
Zjednoczenie..., dz. cyt., s. 228–229.
1221
Tenże, Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XIII–XV wieku (Uwagi problemowe), [w:] Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, red. H. Łowmiański, Wrocław 1973, s. 184.
1222
B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 158, 161–163.
1223
Zob. wyżej, przypisy 139–141 i odpowiadający im fragment tekstu.
1224
W. Dworzaczek, Genealogia, dz. cyt., tabl. 58. Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej powstała prawdopodobnie w 1312 r. — zob. wyżej, przypisy 810–815 i odpowiadający im fragment tekstu.
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grabiów, miała swoje źródło w ich obecności 3 II 1296 r. w posiadłości tego
klasztoru — Brzezinie, gdzie wystawili dokument właśnie dla Bierzwnika, filii
Kołbacza1225. Tamtejsi cystersi wiedzieli więc od razu zarówno o wysłaniu Jakuba Kaszuby z oddziałem w celu porwania Przemysła, jak i o wiadomości, którą
tenże przywiózł po swoim powrocie.
Pośrednio, ale najmocniej, obciążają margrabiów brandenburskich ich własne dokumenty, określające ich itinerarium w czasie zabójstwa Przemysła. Jak
wiemy, są to trzy dyplomy: wspomniany przed chwilą dla filii cystersów z Kołbacza (Brzezina 3 II) oraz dwa dla rodziny z Liebenow (Dobiegniew 12 II) — jeden
dla Henryka stamtąd1226, drugi dla tegoż i jego dwóch braci1227. Wszystkie te
dokumenty wystawiło czterech tych samych margrabiów, pisanych z Brandenburga i Gorzowa (Landsberg): Otto i Konrad (pokolenie starsze) oraz Jan i Otto
(pokolenie młodsze). Zbieżność aż trzech źródeł dokumentowych definitywnie
potwierdza przypuszczenie Jasińskiego, że Otto Długi z innej linii znalazł się
w Kontynuacji rocznika kapituły poznańskiej jako wynik omyłki. Najważniejsze
jest wszakże to, że margrabiowie z tych dokumentów znajdowali się przed zabójstwem króla polskiego na granicy z jego państwem (jeszcze po swojej stronie),
a po zabójstwie rozpoczęli natychmiast aneksję sąsiednich terytoriów Wielkopolski, przejmując pod swoje panowanie dotychczasowych poddanych Przemysła
(Liebenowów). Tymczasem „swoi” w związku ze śmiercią króla nie dokonali żadnego przewrotu; ci sami dostojnicy, którzy dotąd otaczali Przemysła, wybrali jego
następcę i przy nim występowali, starając się zapewnić Królestwu pokój choćby
za cenę kompromisu swego elekta z innym pretendentem (układ krzywiński).
I nic nie zmieni faktu, że wszystkie bez wyjątku wczesne źródła wymieniają tylko jednych sprawców zamachu, nie łącząc ich z innymi. Przy czym te, które
obwiniają Brandenburczyków, potrafią niekiedy określić z imienia inspiratorów
czy wykonawcę. Żadne zaś z tych, które zamach zarzucają „swoim”, nie podają
o nich ani jednego szczegółu. „Nałęcze” i „Zarębowie”, nie wiadomo jacy — to
dopiero odległa przyszłość.

1225
1226
1227

Zob. wyżej, przypis 69 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 70, 71 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 128, 130–132 i odpowiadające im fragmenty tekstu.

ROZDZIAŁ IV

PRZEBIEG WYDARZEŃ

R

ekonstrukcja historii zamachu musi zacząć się od planu. Właściwie
od dwóch, ściśle ze sobą powiązanych: planu Przemysła II odbycia zapustów w Rogoźnie (co oczywiście miało być częścią dłuższej podróży
po kraju) oraz planu margrabiów brandenburskich z linii joannickiej
porwania tegoż króla przy okazji, jaka się nadarzy (ta zaś była akurat okazją znakomitą). Łącznikiem między tymi zamierzeniami był anonimowy
szpieg margrabiów, pozostający na dworze Przemysła; przekazał on swym mocodawcom informację o królewskim itinerarium. Najłatwiej byłoby umieścić go
w świcie królowej Małgorzaty, pochodzącej z innej, młodszej linii dynastii panującej w Brandenburgii; poza faktem jego istnienia nic jednak o nim nie wiemy.
Trudno też obciążać Małgorzatę udziałem w spisku prowadzącym do zamachu;
na pewno nie chciałaby podjąć ryzyka, że może przestać być królową (co się rzeczywiście stało)1228. Motywem zamiaru porwania mogło być już przejęcie przez
Przemysła Pomorza Gdańskiego w grudniu 1294, jego koronacja w czerwcu 1295
(jak domyśla się Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej1229, a co potwierdza
demonstracyjne nazywanie Przemysła księciem w dokumentach margrabiów już
po śmierci tegoż1230), czy wreszcie (na co zwraca uwagę Edward Rymar) papieska
nominacja duchownego z Wielkopolski na biskupstwo kamieńskie najpóźniej
w styczniu 1296 r.1231 W każdym razie zamiar ten realizowano już 3 II tego ostatniego roku, kiedy margrabiowie z wielu ludźmi stali już nad granicą wielkopolską, oczekując na wiadomość o aktualnym miejscu przebywania Przemysła.
Po otrzymaniu od szpiega odpowiedniego meldunku we wtorek zapustny 7 II
wysłali oni do Rogoźna oddział „komandosów”, na czele z rycerzem Jakubem
zwanym Kaszubą. Tego wykonawcę ich planu spróbował dokładnie utożsamić

Podejrzenia w stosunku do Małgorzaty występują tylko w jednym, dość późnym źródle
— u kronikarza Detmara z Lubeki (koniec XIV w.). Zob. K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt.,
s. 72; B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 161.
1229
Zob. wyżej, przypis 1148.
1230
Zob. wyżej, przypisy 130, 131.
1231
Zob. wyżej, przypis 115.
1228
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trzydzieści lat temu Edward Rymar . Według tego badacza miał to być Jakub
z rodziny Güntersberg, przybyłej z Niemiec na Pomorze Zachodnie, początkowo rajca szczeciński, następnie giermek (armiger) w służbie księcia Bogusława
IV. Wniosek swój określił wprawdzie Rymar jako „ostrożnie stawianą hipotezę”,
opartą na „procesie poszlakowym”1233, jednak Bronisław Nowacki uznał to utożsamienie za przekonywające1234. Natomiast zdaniem Aleksandra Swieżawskiego
„sprawa identyfikacji mordercy króla nie zostanie nigdy do końca wyjaśniona”1235.
Sądzę, że w tej sprawie osobę Jakuba z Güntersberg należy bezwzględnie odrzucić. I to aż z dwóch ważnych powodów: terminologicznego i chronologicznego.
Po pierwsze, źródła niemieckie — a takim był również Rocznik kołbacki — były
przyzwyczajone do nazwisk odmiejscowych, jako odpowiadających nomenklaturze lennej. Pod swoim konkretnym mianem występuje Jakub de Güntersberg
wielokrotnie w dokumentach Bogusława IV, przytoczonych w pracy Rymara1236
— wśród nich również w przywileju dla cystersów z Kołbacza1237. Jaki zatem
odróżniający sens miałoby nazwanie właśnie jego enigmatyczną nazwą „Jacob
Kassube” — i to nie w Brandenburgii, lecz w mieście zachodniopomorskim, otoczonym przez dziesiątki mieszkających w pobliżu Kaszubów? Do tego jeszcze nie
autentycznego Kaszubę, lecz Niemca przybyłego w jakimś momencie życia do
Kaszub. Mieszkający w Polsce Niemcy też nie byli nazywani Polakami, lecz „Theutonici de Polonia”. Jakub Kaszuba, tak określony, musiał się więc odróżniać pochodzeniem od niemieckich uczestników wyprawy do Rogoźna. Po wtóre, bardzo
liczne wiadomości źródłowe o Jakubie de Güntersberg ograniczają się czasowo
do lat 1278–1286. Po 5 XII tego ostatniego roku tenże „znika z dokumentów”1238;
mimo to „możliwy był udział Jakuba w napadzie na Rogoźno”1239, a nawet „być
może żył jeszcze 7 XII 1297 r., jeśli był identyczny z Jakubem z Wołogoszczy”1240,
który tego dnia występuje na dokumencie margrabiów dla cystersów z Bierzwnika, a więc zapewne „to ów zabójca” (z braku innych ówczesnych Jakubów z Nowej
Marchii)1241. Mamy więc jeszcze jedno, dodatkowe utożsamienie. Rymar przyjmuje przejście Güntersbergów na stronę margrabiów między 1295 a 1297 r.1242
Pozostaje wszak nierozstrzygnięte pytanie, dlaczego po 1286 r. zanikły nagle
wszelkie wiadomości o Jakubie z Güntersberg, skoro do tego czasu występował
on w dokumentach tak masowo. W grę mogą wchodzić tylko dwa wyjaśnienia.
Pierwszym jest rychła śmierć, co oczywiście wyklucza jego identyczność z Jakubem Kaszubą. Drugim — wycofanie się do życia prywatnego z powodu starości
i stanu zdrowia. Czy jednak można przypuścić, że tak sędziwego człowieka jeszcze dziesięć lat później wprowadzą margrabiowie do trudnej akcji na Rogoźno —
czy to jako dowódcę „komandosów”, czy choćby jako uczestnika?
Jakub Kaszuba z Rocznika kołbackiego był więc kimś innym — po prostu słowiańskiego (konkretnie pomorskiego) pochodzenia rycerzem w służbie władców
1232

1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242

E. Rymar, Próba..., dz. cyt., s. 203–224.
Tamże, s. 206.
B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 160–161.
A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 188–189.
E. Rymar, Próba..., dz. cyt., s. 209–210.
Tamże, przypis 25.
Tamże, s. 210.
Tamże, s. 212.
Tamże, s. 211.
Tamże, s. 209.
Tamże, s. 211.
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Brandenburgii. Za swoją czynność został widocznie nagrodzony nadaniem i dlatego sensowna jest jego tożsamość z występującym w 1297 r. Jakubem z Wołogoszczy. Za słuszne trzeba uważać przypuszczenie Kazimierza Jasińskiego, że
„wysłany przez margrabiów oddział składał się przynajmniej w części z rycerzy
słowiańskich. Było to gwarancją większego powodzenia zamachu”1243. Konkretnie: dojście do celu było łatwiejsze, jeśli uczestnicy wyprawy udawali rycerzy
Przemysła. Niektórzy autorzy oskarżający Nałęczów i Zarębów pisali o tym, jak
konieczne było zabezpieczenie drogi tychże uczestników. Najdokładniej omówił
to w swej monografii Aleksander Swieżawski — chodziło o stworzenie tajnych
postojów z rozstawnymi końmi oraz ewentualnie dostarczenie przewodników,
i to właśnie mieli uczynić członkowie tych dwóch rodów, posiadający w tych
okolicach Wielkopolski dobra bądź urzędy kasztelańskie1244. Taka konieczność
zachodziła jednak tylko w drodze powrotnej, ze względu na możliwość pościgu,
i to tylko wtedy, gdyby porwania nie udało się dokonać dostatecznie skrycie.
Trzeba przy tym pamiętać, że jednakowo męczyły się konie zarówno uciekających, jak ścigających.
Natomiast do Rogoźna oddział mógł posuwać się normalną drogą, dając sobie i koniom odpoczynki w karczmach. W warunkach średniowiecza, przyzwyczajonego do podróży rycerskich czy zbrojnej ochrony podróży kupieckich, nie
budziło to niczyjego podejrzenia. Panował przecież wówczas pokój. Co najwyżej
— w karczmach odzywali się jeźdźcy słowiańscy, dialektem pomorskim (Jakub
Kaszuba) lub nawet wielkopolskim, a Niemcy milczeli. Jeźdźcy ci mogli nawet symulować, że zostali wysłani przez któregoś z kasztelanów nadnoteckich, co mogło
później sprowadzić znane podejrzenie na Nałęczów1245. Dalej widocznie udając
poddanych Przemysła, weszli do miasta Rogoźna — jak pisze Długosz, jeszcze
nieobwarowanego1246. Że tak było rzeczywiście, potwierdza pośrednio lokacja tego
miasta, dokonana dopiero w 1280 r.1247 Wchodząc tam o świcie w Popielec, zastali
Przemysła i towarzyszących mu rycerzy — wśród nich jakichś Zarębów i Nałęczów
— śpiących i nietrzeźwych po obchodzeniu zapustów, a wobec tego nieprzygotowanych do jakiejkolwiek obrony, o co właśnie chodziło w planie zamachu. Śpiący
rycerze byli rozmieszczeni w różnych miejscach1248; przy śpiącym królu musiała
wszak znajdować się trzeźwa, przynajmniej kilkuosobowa ochrona. Trzeźwym był
również szpieg brandenburski, który oczekiwał przybyłych, a następnie wskazał im miejsce noclegu króla, finalizując tym swą dotychczasową działalność.
Długosz domyślał się, że napastnicy uderzyli „in suos milites variis hospiciis et
locis disiunctos”; to jednak właśnie nie miałoby żadnego sensu, skoro porwanie,
a następnie ucieczka winny były dokonać się możliwie jak najdyskretniej. Doszło do starcia tylko z ochroną, zaatakowaną niespodziewanie; może co najwyżej

K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 77.
A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 178, 184–185.
1245
Kasztelanem wieleńskim był wówczas Wincenty, syn Tomisława z Szamotuł, czarnkowskim zaś prawdopodobnie Chwał Dzierżykrajowic (jeśli nie przeszedł jeszcze na kasztelanię ujską). Zob. wyżej, przypisy 390, 391, 423, 424 oraz odpowiadające im fragmenty
tekstu.
1246
Długosz, Ann., ks. VII/VIII, s. 289.
1247
KDW, t. I, nr 615; zob. K. Górska-Gołaska, Rogoźno, [w:] SHGwPozn., cz. IV, z. 1,
Poznań 2001, s. 113–114.
1248
Okoliczności te podaje — na podstawie słusznego domysłu — Długosz (Ann., ks. VII/
VIII, s. 289–290). Przyjmuje je literatura; zob. A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 186–
187, gdzie najdokładniejszy opis.
1243
1244
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z najbliżej śpiącymi rycerzami, których mógł zbudzić odgłos walki. W walce tej
wziął osobiście udział także wyrwany ze snu Przemysł, skoro odniósł rany, co
zresztą skomplikowało zadanie zamachowców. Długosz ma niewątpliwie słuszność, że król walcząc z nieoczekiwanym napadem, nie zdawał sobie sprawy, kim
właściwie są ci napastnicy1249. Na domysły nie było czasu. Aby uniknąć możliwości szybkiego zwołania pościgu, ludzie margrabiów prawdopodobnie zabili całą
ochronę, sami również ponosząc jakieś straty. Z napadniętych rannym pozostał
tylko Przemysł, który znalazł się w niewoli nagłych wrogów.
Za Kontynuacją rocznika kapituły poznańskiej przyjmuje się, że napastnicy
zabili króla Polski, ponieważ ze względu na jego rany „nie zdołali go wygodnie
uprowadzić do własnej ziemi”1250. To wczesne źródło nie podaje jednak, gdzie to
się stało — jeszcze na miejscu czy już w drodze powrotnej. Ustalenie, gdzie właściwie nastąpiła śmierć Przemysła II, pozostaje zależne od niejednakowej relacji
źródeł nieco lub znacznie późniejszych. Najpewniejsze z nich — zeznanie biskupa
poznańskiego Jana Łodzi w 1339 r., który Przemysła znał jeszcze osobiście, informuje krótko, że król ten został „zabity w swoim domu” (interfecto in domo sua)1251.
Ponieważ biskup zeznawał po łacinie, odpada tu możliwość niedokładnego przetłumaczenia. Przez pojęcie domu należy tu rozumieć gród kasztelański. Zbliżony,
ale nieco szerszy tekst ma Henryk z Herfordu, według którego Brandenburczycy
Przemysła „w jego domu, a nawet w jego łożu zaskoczywszy, zgładzili” (in domo
sua, quin et in lecto suo preoccupantes, interimebant)1252. Widać tu znajomość
szczegółów, ale nie da się rozstrzygnąć, czy przedstawiona tu topografia odnosi
się tylko do „zaskoczenia”, czy również do „zgładzenia”. Cztery kolejne źródła:
Rocznik franciszkanów toruńskich, Rocznik świętokrzyski i V redakcja Katalogu
biskupów krakowskich1253, jak również niewymieniający zabójców Kalendarz włocławski1254 wzmiankują zgodnie, że gwałtowna śmierć króla Przemysła nastąpiła
„w Rogoźnie” (in Rogoszno). Natomiast Kodeks Szamotulskiego umiejscawia tę
śmierć „pod miasteczkiem Rogoźnem” (prope oppidum Rogoszno)1255; analogicznie
Rocznik Sędziwoja (ante Rogosno), gdzie brak wzmianki o zabójcach1256. Dokładniej określają to tzw. Spominki gnieźnieńskie (mieszane), według których „w roku
1296, w dniu Popielca pan Przemysł król Polski i książę Pomorza został pochwycony w Rogoźnie i zabity na drodze podczas straży”, tj. zapewne postoju (in anno
MoCCXCVI die cinerum dominus Przemisl rex Polonie et dux Pomoranie captus est
in Rogosna et occisus in via in vigilia)1257. Zapiska ta, podobnie jak Kalendarz włocławski i Rocznik Sędziwoja, nie podaje sprawców. Wreszcie — znów — Kronika
Długosza. Tytuł odpowiedniego rozdziału wskazuje na zabójstwo w Rogoźnie1258.
Tekst natomiast próbuje rozwinąć zdanie wyczytane z Kontynuacji o niemożności

Długosz, Ann., ks. VII/VIII, s. 290: „Et quamvis rei atrocitate novitateque rex Przemislaus perculsus, a quibus quantisque hostibus peteretur, penitus existeret ignarus...”.
1250
Zob. wyżej, przypis 1148.
1251
Zob. wyżej, przypis 1195.
1252
Zob. wyżej, przypis 1156.
1253
Zob. wyżej, przypisy 1162, 1202, 1204, 1206.
1254
MPH s.n., t. VI, s. 81.
1255
Zob. wyżej, przypis 1165.
1256
Rocznik Sędziwoja, wyd. A. Bielowski, [w:] MPH, t. II, s. 879.
1257
MPH s.n., t. VI, s. 98.
1258
Długosz, Ann., ks. VII/VIII, s. 289: „Przemislaus Polonorum rex in Rogoszno a marchionibus Brandeburgensibus, accedentibus domesticis de domo Zaramby et Nalancz
misere occiditur”.
1249
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przewiezienia Przemysła do Brandenburgii; tak więc napastnicy wsadzili rannego
na konia, kiedy jednak zeń spadł, dobili go1259. Miejsca kronika nie podaje; opisując wszak stan rannego, sprawia wrażenie, jakby próba ta nie udała się już na
samym początku, a nie dopiero w trakcie drogi.
Mimo występującej niezgodności źródeł (z których jednak większość opowiada się za samym Rogoźnem) literatura naukowa przyjmuje zabicie króla
w drodze. Karol Górski zwrócił uwagę na tradycję lokalną, że śmierć Przemysła
nastąpiła koło wsi Sierniki, 6½ km na południowy wschód od Rogoźna. Za Siernikami rozciąga się duży obszar lasów1260. Tradycja ta i tym samym lokalizacja
budziły wątpliwości Jasińskiego1261, który wszak nie zaprzeczał, „że Przemysł
zabity został już poza Rogoźnem”1262. Do Siernik jako miejsca mordu powrócili Nowacki i Swieżawski. Według nich odwrotny początkowo kierunek ucieczki
miał na celu zmylenie spodziewanej pogoni1263. Tradycja dotycząca Siernik jest
zupełnie niesprawdzalna, niezgodność źródeł należy jednak rozstrzygnąć rzeczywiście na rzecz zabójstwa Przemysła w drodze powrotnej. Decyduje o tym
przekaz Spominek gnieźnieńskich — jedyny, który wymienia osobno, obok siebie,
zarówno miejsce porwania, jak zabójstwa: „captus in Rogosna, occisus in via”.
Natomiast autorzy pozostałych źródeł (z wyjątkiem jeszcze Henryka z Herfordu), podając tylko jeden fakt i miejsce, mogli kierować się skrótem myślowym,
łączącym dwa ściśle powiązane i następujące jedno po drugim wydarzenia. Tak
więc „in domo sua”, „in lecto suo”, „in Rogoszno” dokonany został napad, który
przyniósł śmierć, ta zaś nastąpiła „prope oppidum Rogoszno”, „ante Rogosno”.
Pozostawiwszy zwłoki królewskie na swej drodze (w Siernikach czy gdziekolwiek indziej), mogli napastnicy w dalszym ciągu symulować rycerzy Przemysłowego państwa. Do margrabiów brandenburskich dotarli, więc ostatecznie
żadna pogoń ich nie dościgła. W Rogoźnie natomiast, kiedy rankiem zaczęto
się budzić, nie lada szokiem było znalezienie zabitych członków ochrony i zaginięcie Przemysła. Rozpoczęto z miejsca śledztwo — poszukiwania w najbliższej
okolicy (ułatwione śladami kopyt końskich na śniegu) musiały doprowadzić do
wiadomości o jakiejś gromadzie rycerzy, którzy przyjechali i odjechali, niektórzy z nich mówili zaś po polsku i po kaszubsku. W ten sposób powstali „swoi”
kilku dziś znanych źródeł; związek ich z zabójstwem króla Przemysła ujawnił
się po znalezieniu zwłok tegoż z zadanymi ranami. Owych „swoich” jednak nie
znaleziono, zatem nie można było ich zidentyfikować. Mogły powstawać jakieś
niejasne podejrzenia, zwrócone ku osobom, które niedawno przegrały swe procesy, ale nikomu nie można było niczego udowodnić. Nawet natychmiastowy
najazd brandenburski na Wielkopolskę rozumiano widocznie jako wykorzystanie powstałej okazji, nie zaś jako jej stworzenie. Wieść o nieokreślonych „swoich”
rozpowszechniła się nie tylko w Królestwie Przemysła, lecz dotarła do Czech
(Kronika zbrasławska), Krakowa (miejscowy Rocznik franciszkanów), na Śląsk
(Kronika książąt polskich) i do państwa krzyżackiego (Rocznik franciszkanów toruńskich). Tym bardziej oczywiście do rodzinnej dzielnicy Władysława Łokietka
(Kujawy, Sieradzkie, Łęczyckie) i na Mazowsze, choć stamtąd nie mamy teraz

Długosz, Ann., ks. VII/VIII, s. 290.
K. Górski, Śmierć..., dz. cyt., s. 173–175.
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K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 74.
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Tamże, s. 75.
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B. Nowacki, Przemysł II..., dz. cyt., s. 170–171; A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt.,
s. 185–188.
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analogicznie formułujących rzecz przekazów. Natomiast brandenburska wersja zabójstwa, choć prawdziwa, jako cenzurowana1264 rozchodziła się znacznie
wolniej, docierając zrazu do nielicznych tylko kręgów. Świadkami wyruszenia,
a następnie powrotu wysłanego do Rogoźna oddziału było tylko otoczenie margrabiów oraz cystersi kołbaccy, pierwsi źródłowi informatorzy1265. Do kapituły
poznańskiej odpowiednia wiadomość doszła przed 1312 r.1266, nie wiadomo jednak dokładnie kiedy. Następnie przechodziła ona z jednej strony do świeckich
krewnych prałatów i kanoników poznańskich, z drugiej zaś do kolejnych kapituł
katedralnych, zwłaszcza tam, gdzie ci ostatni także posiadali kanonie. Przez pokrewieństwo i dobre znajomości wieść rozchodziła się stopniowo dalej. Wszędzie
jednak napotykała na konkurencję już zasiedziałej wcześniej opinii, że Przemysła zamordowali jacyś jego właśni poddani.
Konkurencja ta mogła mieć trojakie następstwo, i każde z nich widać w źródłach. Jednym było dokonanie wyboru. Tak więc w kapitule poznańskiej uwierzono informatorom z zachodu, chociaż wersja o „swoich” musiała już być znana
w całej Wielkopolsce. Z kolei środowiska bardziej oddalone albo przywykły już
do „swoich” zabójców, albo nie dowiedziały się jeszcze o Brandenburczykach.
Druga ewentualność — to właśnie niemożność wyboru, a zatem uznawanie
obu sprzecznych wersji za równie niepewne. Wyrazem takiego stanowiska było
zaniechanie podawania zabójców. Autor zapiski w Spominkach gnieźnieńskich
dobrze wiedział, gdzie porwano Przemysła i gdzie go zgładzono, ale kto to uczynił, nie napisał1267. Podobnym przykładem jest Kalendarz włocławski. Jest to
źródło ściśle związane z biskupem Maciejem Pałuką i zapewne osobiście przezeń redagowane1268. Jako pochodzący z wielkopolskiego rodu biskup ten musiał
znać wersję o „swoich”1269, a jako w swoim czasie kanonik również poznański1270
zetknął się z informacją o napadzie brandenburskim. W zapisce o Przemyśle
mamy tu „occisus est”, ale zabójców brak1271. Najłatwiej wytłumaczyć to wątpliwością, która z dwóch sprzecznych informacji jest prawdziwa1272. Wreszcie
możliwość trzecia — to fikcyjne „i”, sztuczne połączenie tej sprzeczności. Jak
pamiętamy, realizują je późne źródła, poczynając od Rocznika świętokrzyskiego — i trwa ono do dziś. Charakteryzuje je również używanie późnych nazw,
które zastąpiły nieokreślonych „swoich”. Rocznik świętokrzyski nadmienia więc
o wspólnym (cum eisdem) przybyciu do Rogoźna Nałęczów, Zarębów i Sasów1273.

Zob. wyżej, przypis 1223 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 1225 i odpowiadający mu fragment tekstu.
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Zob. wyżej, przypisy 1146, 1147 i odpowiadający im fragment tekstu.
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Zob. wyżej, przypis 1257 i odpowiadający mu fragment tekstu.
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J. Wiesiołowski, Kolekcje..., dz. cyt., s. 39; J. Bieniak, Fragment 1333–1341 w twórczości dziejopisarskiej Janka z Czarnkowa, cz. 1 „Zapiski Historyczne”, t. 48: 1983, z. 4,
s. 23–25.
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Ojciec jego Sławnik był kasztelanem nakielskim około czasu śmierci Przemysła II
(Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 1, nr 282).
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J. Bieniak, Maciej z Gołańczy, biskup kujawski, [w:] PSB, t. 19, Wrocław 1974, s. 16.
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Zob. wyżej, przypis 1254.
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Kalendarz włocławski znamy dziś tylko z kopii w Kronice wielkiej (materiały źródłowe
Janka z Czarnkowa), w postaci nieco skróconej, prawdopodobnie ze względu na potrzebę szybkiego przepisania. Trudno jednak przypuścić, aby pominięto tak krótki a ważny
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Można dopatrywać się w tym dalekiego wspomnienia o jakimś oddziale, który
o świcie w Popielec 1296 r. naprawdę do tego miasta z zewnątrz przybył.
*
W rzeczywistości jacyś Nałęcze i jacyś Zarębowie znajdowali się wtedy z Przemysłem w Rogoźnie. Nie wiemy, którzy to byli, skoro ostatni dokument wystawił
król jeszcze przed podróżą, w Poznaniu. Obecność jednak dostojników z tychże
rodów na jego dyplomach jest całkowitą normą. Jak już wyżej przedstawiłem,
w ostatnim roku jego panowania nie ma dokumentu, na którym by nie wystąpił jakiś Zaręba albo (choć rzadziej) Nałęcz. Dotyczy to również wyjazdów na
Pomorze, z których zachowało się materiału szczególnie dużo1274. W ostatnim
dokumencie, datowanym dokładnie dwa tygodnie przed nieoczekiwanym zgonem (25 I 1296), występują — jak pamiętamy — wojewoda poznański Beniamin
oraz kasztelan zbąszyński Kiełcz z bratem Dobrogostem1275. Zatem jeden Zaręba
i dwóch Nałęczów, na ogólną liczbę pięciu wymienionych świadków. Pozostałymi
dwoma byli Mikołaj z Gostynia z domu Łodziów, wojewoda kaliski, oraz Piotrek
z Grodziska o nieokreślonej przynależności rodowej, kasztelan poznański1276.
W nowych okolicznościach politycznych, po śmierci Przemysła II, zobaczymy ten
krąg znowu razem.
Wyjazd tych samych osób (oczywiście między innymi) z królem do Rogoźna
wydaje się sugestywny, pewności jednak mieć nie możemy. W składzie obecnych
przy monarsze mogły zajść jakieś zmiany. Można jednak przyjąć, że odpowiadał
on genealogicznie zazwyczaj występującym składom. Towarzyszący Przemysłowi
możni uczestniczyli wraz z nim w biesiadzie zapustnej i po wypiciu dużej ilości wina głęboko zasnęli. Po obudzeniu rozpoczęli śledztwo, znaleźli ciało króla
i bezskutecznie szukali sprawców incydentu, zdobywając wszelako jakieś wiadomości o przyjeżdżającym i odjeżdżającym oddziale. Wśród uczestników zapustów
był jednak ktoś, kto za bezpieczeństwo monarchy był urzędowo odpowiedzialny.
Był to kasztelan rogoziński. Kto piastował tę godność w czasie ostatków i Popielca 1296 r.? Źródła nie wykazują osoby, która czyniłaby to zarówno przedtem,
jak i potem. Wcześniej kasztelanem tym był Jakub ze Smogulca, z rodu Grzymałów. Występuje on na tym urzędzie od 24 IV 1280 do 9 X 1294 r., po czym
całkowicie znika ze źródeł. Na dokumentach Przemysła II pojawiał się często,
zawsze w towarzystwie starszego brata — kasztelana ujskiego i podkomorzego
poznańskiego Bogusława1277. Następnego kasztelana rogozińskiego notują źródła dopiero w 1349 r.1278 Jakub jednak nie żył już jakiś czas przed 1314 r.,
skoro w tym roku jego czterej synowie otrzymali od Łokietka wieś Zarzeczyno
„za wierne i użyteczne służby, które niezmiennie i wielokrotnie nam wyświadczali”1279. Nie występuje on już na żadnym dokumencie Łokietka z lat 1296–1299,
choć jego brat Bogusław pojawiał się tam wówczas bardzo często1280. Zbliża to
chronologicznie śmierć kasztelana rogozińskiego do rogozińskiej śmierci króla
Przemysła. Można uważać za prawdopodobne, że Jakub zginął w obronie swego
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Zob. wyżej, przypis 123 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 155, 156 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 157, 158.
A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 16–17, 23–24.
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 516.
KDW, t. VI, nr 85; A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 24.
A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 19–20.
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monarchy, ponieważ tej nocy obydwaj spali widocznie blisko siebie w grodzie
kasztelańskim w Rogoźnie. Jeśli tak było, Grzymałowie Smoguleccy byli mocno
zainteresowani w dokonaniu identyfikacji zagadkowych „swoich”.
Tymczasem koalicja domów otaczających Przemysła — w tym Zarębów i Nałęczów — utrzymała się początkowo bez zmian przy jego następcy, Władysławie
Łokietku. Wszyscy posiadający urzędy świadkowie ostatniego dokumentu króla
— więc, jak wiemy, wojewoda poznański Beniamin Zaręba, wojewoda kaliski Mikołaj Łodzia, kasztelan poznański Piotrek i kasztelan zbąszyński Kiełcz Nałęcz —
uczestniczyli przy Łokietku w zawieraniu traktatu krzywińskiego (10 III 1296),
a więc w najwcześniejszym dyplomie tegoż jako księcia Wielkopolski. Prócz nich
figuruje tam kilkanaście innych osób, w tym Leszczyce: biskup poznański Jan
oraz Jan Bogumiłowic, Grzymała sędzia gnieźnieński Bogusław (brat kasztelana
rogozińskiego Jakuba), Pałucy kasztelan gnieźnieński Zbylut oraz łowczy poznański Trojan, Korab Jan Pielgrzymowic (później wojski kaliski), Doliwa Piotr
z Dębna (później kasztelan poznański)1281. Większość z nich występowała zarówno na innych dokumentach Przemysła, jak na innych dokumentach Łokietka.
Wszystkich ich można uważać za elektorów księcia Kujaw, Sieradza i Łęczycy
w Wielkopolsce. O niektórych wiemy, że otrzymali nadania od któregoś z tych
Piastów bądź nawet od obu. Darowizny dla Zarębów i Nałęczów od książąt wielkopolskich — w tym od Przemysła II — podałem łącznie w końcu II rozdziału1282.
Od Władysława Łokietka Nałęcz Kiełcz Tomisławic dostał nadanie w ziemi sieradzkiej, gdzie występowali później jego potomkowie1283. Bratu Kiełcza, kasztelanowi wieleńskiemu Wincentemu, książę ten nadał w 1298 r. gród Wieleń, miasto
Wronki, pięć wsi i cło na Warcie1284. Szczególnie liczne były jego darowizny dla
wojewody tczewskiego, potem kaliskiego, Mikołaja Zaręby z Powidza, dokonane
w latach 1296–1299. Jak pamiętamy, otrzymał on łącznie miasto Żerniki, pięć
wsi w Wielkopolsce w zamian za dwie inne, a w końcu kasztelanię szczycieńską, sądownictwo w kasztelanii raciąskiej i inne jeszcze dochody na Pomorzu1285.
Można tu jeszcze doliczyć nadanie biskupowi Andrzejowi Zarębie „i jego kościołowi poznańskiemu” placu w Poznaniu (1297)1286. Z innych rodów, o których
przed chwilą była mowa, Mikołaj Łodzia dostał od Przemysła przywilej dla swych
dwóch posiadłości (prawo założenia miasta i budowy grodu) oraz jedną wieś, zaś
od Mściwoja pomorskiego (na życzenie Przemysła) trzy wsie, które to darowizny
potwierdził Łokietek1287. Grzymale Bogusławowi ze Smogulca nadał Przemysł
połowę wsi Polanowo1288. Pielgrzym z Grabianowa z rodu Korabiów otrzymał od
ostatniego z Piastów wielkopolskich wieś Siedlisko ze starym grodem kaliskim.
Jego synowie — w tym obecny na dokumencie układu krzywińskiego Jan — immunitet dla wszystkich swych dóbr oraz wieś Rusocice. Łokietek nadał im (ale
nie wiadomo, czy przed 1300 r.) majętności w ziemi sieradzkiej1289.
W tym miejscu, kończąc badania analityczne nad wydarzeniem z Rogoźna,
wypadnie mi powtórzyć cytat z artykułu Kazimierza Jasińskiego, który najlepiej

1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289

KDW, t. II, nr 745.
Zob. wyżej, przypisy 1091–1099 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 192–199 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypis 424 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 981, 983, 984, 994 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
Zob. wyżej, przypis 771 i odpowiadający mu fragment tekstu.
KDW, t. I, nr 474, 501; KDW, t. II, nr 657, 658, 689, 756.
A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 17–18; tamże źródła.
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 177–179; tamże źródła.
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w dotychczasowej historiografii naukowej charakteryzuje interesujący nas problem: „Możni wielkopolscy wywierali na politykę Przemysła bardzo poważny
wpływ. Sukcesy polityczne Przemysła były w znacznym stopniu dziełem możnowładztwa. Było ono zainteresowane zarówno w połączeniu Pomorza Gdańskiego
z Wielkopolską, jak i w koronacji Przemysła II na króla Polski. Z wysunięciem
się Wielkopolski na pierwsze miejsce wśród ówczesnych dzielnic polskich możni wielkopolscy wiązali nadzieje na uzyskanie przodującego stanowiska w przyszłym zjednoczonym państwie. Tę «wielkopolską» koncepcję zjednoczenia
reprezentowali oni w sposób konsekwentny także po śmierci Przemysła II”1290.
Tylko że trzeba do tych właśnie możnych zaliczyć koniecznie również Zarębów
i Nałęczów. Wraz z paroma innymi rodami zajmowali oni najwyższe urzędy,
przy czym zwłaszcza Zarębowie mieli ich szczególnie wiele, najwięcej ze wszystkich1291. Znów szczególnie Zarębowie uczestniczyli w zjazdach cementujących
związek Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską1292, z którego to związku korzystali
nawet osobiście (Mikołaj z Powidza)1293. Twierdzenie, że obydwa te rody „miały
możliwość” kontaktów z Brandenburgią, nie stanowi żadnego rzeczowego argumentu, skoro ani jeden tego rodzaju kontakt nie jest widoczny w źródłach
z danego czasu. Wprost przeciwnie — obdarzanie przez książąt wielkopolskich
zwłaszcza Nałęczów kasztelaniami położonymi przy granicy brandenburskiej dowodzi, że mieli oni do członków tego rodu całkowite i trwałe zaufanie. Motywu
(lub motywów) kaliskiego wystąpienia Sędziwoja z Jarocina przeciw Przemysłowi
w 1284 r. (które to wystąpienie zwolennicy fikcyjnego „i” traktowali jako argument) żadne źródło nie podaje. Można jednak wysunąć tu kilka okoliczności: a)
Henryk Prawy należał także do książąt-jednoczycieli; b) Sędziwój właśnie od niego otrzymał sprawowany urząd kasztelana rudzkiego; c) Przemysł akurat wtedy
zmienił na krótko politykę zagraniczną, stając się sojusznikiem Brandenburgii zamiast Pomorza Zachodniego; d) Nałęcze (konkretnie Tomisław z Szamotuł) opowiedzieli się w incydencie kaliskim za Przemysłem. Gdyby Zarębowie
i Nałęcze mieli rzeczywiście uczestniczyć w brandenburskim zamachu na króla
Polski, czyn taki byłby sprzeczny z całą ich polityką — zarówno wcześniejszą, jak
bezpośrednio późniejszą. Przewodząc zwartej koalicji możnych przy Przemyśle
i następnie przy Łokietku w początkach jego panowania, nie byli przez nikogo
podejrzewani o tego rodzaju uczestnictwo. Podejrzenie takie pojawiło się znacznie później, jako wyraz prowadzonej wtedy walki politycznej.

1290
1291
1292

Zob. wyżej, przypis 25.
Zob. wyżej, przypisy 1071–1090 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 1101–1103, 1106, 1107 oraz odpowiadające im fragmenty tek-

stu.
1293

Zob. wyżej, przypisy 1094, 1095 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
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ak pamiętamy, najwcześniejszym dziś istniejącym źródłem, oskarżającym Nałęczów i Zarębów o współudział z Sasami w zabójstwie króla Przemysła II, jest Rocznik zwany świętokrzyskim vel mansjonarzy
krakowskich, powstały około 1399 r.1294 Wyraża on — po raz pierwszy — połączenie dwóch istniejących obok siebie w Polsce i krajach
sąsiednich, różnych wersji tego zabójstwa: a) że dokonali go Brandenburczycy,
których imiona kiedyś umiano podać, ale z czasem je zapomniano, jako dotyczące osób coraz bardziej odległych chronologicznie1295; b) że sprawcami byli „swoi”,
których w ogóle nie znano, a kiedy zechciano się ich domyślać, korzystano
z ogólnych, późno powstałych nazw zbiorowych, bez jakiegokolwiek indywidualnego konkretu. Obwinienie obu rodów w źródłach pisanych zaczęło się więc od
Małopolski. Toteż Władysław Karasiewicz, broniąc Zarębów przed zarzutem królobójstwa, przyczyny tego obwinienia dopatrzył się w niechęci elity małopolskiej
wobec rycerstwa wielkopolskiego, głównie ze względu na udział tego rycerstwa
w konfederacji Maćka Borkowica w połowie XIV w.1296 Zarębowie i Nałęcze rzeczywiście uczestniczyli w tej konfederacji, ale obok nich wiele innych rodów1297.
Wybór akurat tych dwóch byłby zatem czysto przypadkowy; dotychczasowi
„swoi” o wiele lepiej wyrażaliby tego rodzaju antagonizm. Oskarżenie, którym się
zajmujemy, narodziło się zatem w Wielkopolsce, a do Małopolski zostało przeniesione. Podłożem jego musiał być rozkład koalicji, jaka istniała przy Przemyśle.

Zob. wyżej, przypisy 1201, 1202 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
Najlepszym przykładem jest tu Kronika oliwska, która w tym kontekście zamieniła
wcześniejszych margrabiów na późniejszego — Waldemara. Zob. wyżej, przypisy 1153–
1155 i odpowiadający im fragment tekstu. Imiona margrabiów rzeczywiście uczestniczących w zamachu rogozińskim podawały późniejsze źródła tylko za Kontynuacją rocznika
kapituły poznańskiej (z występującym tam błędem).
1296
W. Karasiewicz, Działalność..., dz. cyt., s. 15. Polemizował z nim K. Jasiński, Tragedia..., dz. cyt., s. 90–91.
1297
KDW, t. III, nr 1313; J. Łojko, Konfederacja Macieja Borkowica, „Roczniki Historyczne”, t. 43: 1977, s. 29–58.
1294
1295
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Poszukiwanie pierwszej osoby (lub pierwszych osób), która rzuciła podejrzenie akurat na Nałęczów i Zarębów, winno uwzględniać trzy przesłanki: a) musiał
to być ktoś zwaśniony równocześnie z jakimiś członkami obu tych rodów; b)
ktoś mający dostęp do małopolskich czynników opiniotwórczych (ewentualnie
taki dostęp mieli bliscy jego potomkowie); c) ktoś, kto pamiętał znaczenie Nałęczów i Zarębów w otoczeniu Przemysła II w ostatnim okresie (ostatnich dniach)
jego życia. Motywem takiego podejrzenia musiała bowiem być obecność jakichś
osób z tych rodów 7 i 8 II 1296 r. w Rogoźnie i nieudzielenie przez nich pomocy napadniętemu królowi. Obecność tę możemy uważać za pewną, właśnie
ze względu na owo znaczenie, choć nie wiemy, którzy to byli. Nieudzielenie zaś
pomocy tłumaczy się — jak już wiemy — głębokim snem po pijanych zapustach,
jak również pewną odległością miejsc spoczynku uczestników tej uroczystości.
Dość, że krótkiej utarczki przy królu nie zauważono. Ciąg owych okoliczności
mógł wszakże budzić niejasne wrażenie, jakoby rzecz cała dokonała się „za zgodą
złych zdrajców” — jak to pisze Rocznik świętokrzyski1298. Mianowicie tych, których potomstwa pośredni informatorzy tego rocznika nie lubili.
Wspólny front czołowych rodów wielkopolskich załamał się przejściowo już
w końcu pierwszego panowania Władysława Łokietka. Wyrazem tego było usunięcie w 1299 r. z palacji kaliskiej bliskiego niegdyś Przemysłowi II Mikołaja
Przedpełkowica Łodzi na rzecz Mikołaja Jankowica Zaręby1299. Tu jednak występuje rozwarstwienie polityczne wśród samych Zarębów; biskup poznański Andrzej był wtedy wraz z Przedpełkowicem przeciwnikiem Łokietka, awansowani
Jankowice zaś (Mikołaj oraz Sędziwój, sędzia gnieźnieński, a potem wojewoda
poznański) dochowali mu wierności. Sędstwo gnieźnieńskie dzielił Sędziwój Jankowic w 1299 r. na przemian z Grzymałą Bogusławem Domaracicem ze Smogulca, swoim poprzednikiem i następcą. Tłumaczyłem to wyżej przejściowym
przeniesieniem Bogusława — widocznie na sędstwo poznańskie1300. Powrót Grzymały jeszcze za panowania Łokietka na poprzednią godność dowodzi, że w przeciwieństwie do casusu obu Mikołajów przesunięć tych dokonał książę jeszcze
całkowicie we własnym obozie. Należeli doń wówczas więc zarówno Grzymałowie, jak część (chyba większa) Zarębów. Również Nałęcze, z których Wincenty Tomisławic otrzymał od Władysława Łokietka szczególnie duże nadanie, zaś
jego rodzony brat Kiełcz, częsty świadek dokumentów tego księcia, wraz z bratem stryjecznym Chwałem Dzierżykrajowicem występuje przy nim jeszcze 11 XI
1299 r. „in castris in Scomlyno”, zatem w wojnie z Henrykiem głogowskim1301.
Można powiedzieć, że Nałęcze — chyba w całości — pozostali wierni Łokietkowi
aż do końca jego pierwszego panowania. Co zaś do Grzymałów, warto przypomnieć, że Bogusław ze Smogulca był rodzonym bratem kasztelana rogozińskiego
Jakuba1302. Ostatecznie z wydarzeń roku 1299 nie znajdujemy przesłanek do
genezy interesującego nas oskarżenia.
Ani z okresu rządów czeskich. W 1300 r. Zarębowie, Łodzie i Grzymałowie
solidarnie uznali za władcę Wacława II, zachowując posiadane urzędy. Z osób
przed chwilą wymienionych Sędziwój Jankowic z Jarocina występował jeszcze

Zob. wyżej, przypis 1202.
Zob. wyżej, przypisy 991–995 i odpowiadający im fragment tekstu. Dokładnie tę sprawę opisał B. Śliwiński, Mikołaj Jankowic..., dz. cyt., s. 133–149.
1300
Zob. wyżej, przypisy 910–931 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
1301
Zob. wyżej, przypisy 391, 424, 435–439 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
1302
Zob. wyżej, przypisy 1277, 1280 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
1298
1299

Narodziny oskarżenia

157

do 1305 r. jako wojewoda poznański (który to urząd uzyskał prawdopodobnie
jeszcze w 1299 r. od Łokietka); analogicznie Bogusław Domaracic ze Smogulca
do 1302 jako sędzia gnieźnieński (nazywany też wielkopolskim)1303. Mikołajowi
Przedpełkowicowi z Gostynia Wacław II przywrócił (po śmierci Mikołaja Jankowica) godność wojewody kaliskiego; następnie był on najczęstszym świadkiem
dokumentów starostów1304. Na urzędach i w dokumentach tej władzy występują
także przedstawiciele rodów Dryjów, Ołoboków i Okszów, wcześniej podobnie
bliscy Przemysłowi i Łokietkowi1305. Widać natomiast wówczas wyraźny spadek
znaczenia Nałęczów. Żaden z piastujących urząd członków tej genealogii nie znalazł się w którymkolwiek dyplomie wystawionym przez czeskiego starostę. Jedyny przykład takiej obecności dotyczy Nałęcza wówczas bez tytułu, Niemierzy
z Dziewierzewa1306. Zdumiewa przede wszystkim zupełne milczenie przez siedem
lat o kasztelanie gnieźnieńskim Kiełczu, szczególnie często przebywającym przy
księciu Władysławie zarówno przed jego wygnaniem, jak i po jego powrocie. Mógł
on towarzyszyć swemu monarsze na tułaczce, a w każdym razie nie uczestniczył
w ówczesnej elicie władzy1307. W latach 1300–1306 Nałęcze i Zarębowie pozostawali zatem w odmiennych obozach.
Usunięcie rządów czeskich pozwoliło Nałęczom odzyskać pozycję na szczycie.
Rozszczepiło natomiast ich dotychczasową orientację polityczną. Kiełcz, zawsze
i we wszelkich okolicznościach wierny Władysławowi Łokietkowi1308, stanął po
jego stronie i otrzymał od niego (1306) godność wojewody poznańskiego — raczej
tytularną, skoro w posiadaniu tego księcia znalazły się tylko północno-wschodnie
skrawki Wielkopolski1309. Przy Łokietku opowiedział się również Niemierza Dzierżykrajowic z Dziewierzewa, mianowany później wojewodą nakielskim, więc faktyczny następca Kiełcza1310. A także rodzony brat Kiełcza, archidiakon poznański
mniejszy (pszczewski) Mikołaj z Szamotuł1311. Niektórzy ważni Nałęcze związali się natomiast wówczas z Henrykiem głogowskim. Należy więc tu trzeci brat
wymienionych — Dobrogost z Szamotuł, który od księcia Henryka otrzymał za
„wierne służby” wieś Gradowice1312. Przede wszystkim jednak przy Głogowczyku
stanął Dobrogost z Dzwonowa, obdarzony przezeń w roku 1307 lub 1308 godnością wojewody poznańskiego1313. Natomiast Zarębowie, kierowani przez biskupa
poznańskiego Andrzeja, z jednym wyjątkiem opowiedzieli się za księciem głogowskim. Wyjątkiem tym był Wacław Lisowic, obdarzony przez Łokietka (1311)
Zob. wyżej, przypisy 924–926, 930–935 oraz odpowiadające im fragmenty tekstu.
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 135; tamże źródła.
1305
Tamże, s. 138–144; J. Pakulski, Siły..., dz. cyt., s. 2–4, 6–8, 11, 13.
1306
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 172.
1307
Zob. wyżej, przypisy 436–447 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
1308
Pełna lojalność stanowi wyraźną cechę osobistą tego dostojnika. Toteż tylko ze zdumieniem czytam zdanie: „Możemy podejrzewać, że pochodzący z rodu Nałęczów Kiełcz brał
udział w spisku”, mianowicie rogozińskim (A. Swieżawski, Przemysł..., dz. cyt., s. 183).
Wśród Nałęczów Kiełcz był osobą szczególnie wyróżnianą przez Przemysła, który — jak
okazują dokumenty — miał go często przy sobie i powierzał mu kolejno kasztelanie graniczące z Brandenburgią (santocką, zbąszyńską). Miał więc doń zaufanie; jak świadczy
przykład Łokietka — całkowicie uzasadnione. „Możności podejrzewania” brak więc jakiejkolwiek podstawy.
1309
Zob. wyżej, przypisy 441–447 i odpowiadający im fragment tekstu.
1310
J. Bieniak, Niemierza wojewoda nakielski, [w:] PSB, t. 22, Wrocław 1978, s. 797.
1311
Zob. wyżej, przypis 490 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1312
Zob. wyżej, przypis 457 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1313
Zob. wyżej, przypisy 401–403 i odpowiadający im fragment tekstu.
1303
1304
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miasteczkiem Lutomiersk z dwiema przyległościami oraz pięcioma wsiami w ziemi sieradzkiej1314. Mianowany jeszcze przez Wacława III wojewoda kaliski Michał
Jankowic ustąpił z urzędu na rzecz synowca, Marcina Sędziwojowica z Jarocina. Temuż Marcinowi powierzył Henryk województwo kaliskie (raz nazwane
jeszcze gnieźnieńskim) najpóźniej w 1308 r.1315 W przejściowym okresie 1306–
1312/1313, kiedy to Głogowczycy (Henryk, a potem jego synowie) panowali nad
ogromną częścią Wielkopolski, zaś Łokietek nad jej skrawkami, najwyższe urzędy
znajdowały się w posiadaniu obu naszych rodów: palacja poznańska i efemeryczna nakielska Nałęczów, kaliska natomiast Zarębów. Ci ostatni mieli też wtedy
wciąż jeszcze biskupa poznańskiego. Obaj konkurujący wojewodowie — Nałęcze
(poznański Dobrogost z Dzwonowa i nakielski Niemierza z Dziewierzewa) spotkali
się nawet w Dzwonowie 25 VIII 1310 r., przy czym poznański zatwierdzał transakcję dokonaną przez współrodowca „in territorio Naklensi”1316.
Nieco niższe, ale również ważne urzędy wielkopolskie piastowali przy Głogowczykach Łodzie, Grzymałowie i Dryje. Wisław z Iłowca z rodu Łodziów był
w roku 1311 sędzią wielkopolskim dworu synów Henryka (iudice Polonicali nostre
curie)1317. Jego współrodowiec Przedpełk ze Spławia, młodszy brat nieżyjącego
już wojewody kaliskiego Mikołaja Przedpełkowica, występujący już od samego
początku 1314 r. jako kasztelan poznański (przy Łokietku), otrzymał ten urząd
zapewne jeszcze za rządów głogowskich1318. Opowiedział się bowiem za tymi rządami, pojawiając się w 1306 i 1308 r. (jeszcze bez urzędu) na dokumentach księcia Henryka1319. Grzymałą był z kolei Przecław z Gułtów, kasztelan gnieźnieński
w roku 1311, występujący wszak na dokumencie nie książąt głogowskich, lecz
arcybiskupa Jakuba Świnki1320. Wreszcie Dryją — Wojciech Krzczonowic z Lubieniowa (Lubrzy), pełniący urząd sędziego poznańskiego od 1303 przynajmniej
do 1309 r. Ostatnie dwa dokumenty, gdzie występuje on z tym tytułem, wystawił
Henryk Głogowczyk1321. Ponieważ już w 1311 r. jego następcą był Wisław z Iłowca, a Wojciech wciąż żył 29 VI 1318 i jeszcze w 1322 r.1322, przeto albo utracił on
to stanowisko, albo został przeniesiony na inne. Za pierwszą wersją opowiada
się Tomasz Jurek1323, ja zaś uznałem identyczność Wojciecha z kasztelanem kaliskim o tym imieniu, występującym źródłowo 11 XII 1318 r., a mającym dowodnego poprzednika w 13031324. Identyczność tę można uważać za pewną, ponieważ

Zob. wyżej, przypisy 1031–1033 i odpowiadający im fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 1015–1028 i odpowiadający im fragment tekstu.
1316
KDW, t. II, nr 937.
1317
KDW, t. II, nr 940; chodzi o sędziego poznańskiego. Zob. Urzędnicy wielkopolscy...,
dz. cyt., cz. 1, nr 340, gdzie mylne utożsamienie jego ze wcześniejszym podkomorzym
brzeskim Wojsławem (!) Trojanowicem z rodu Ogończyków (zob. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 56, 69, 231–232).
1318
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 350. Poprzedni kasztelan poznański występuje źródłowo dopiero w 1301 r. (tamże, cz. 1, nr 313). Za nominata raczej dopiero
Łokietka uważa Przedpełka T. Jurek (Dziedzic..., dz. cyt., s. 77), znamy jednak bardzo
niewiele dyplomów Głogowczyków wystawionych w Wielkopolsce.
1319
KDW, t. II, nr 904, 915..
1320
KDW, t. II, nr 943; zob. A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 169–170 i tabl. XI.
1321
KDW, t. II, nr 915, 926; J. Pakulski, Siły..., dz. cyt., s. 25.
1322
KDW, t. II, nr 1000 (Wojciech Krzczonowic w otoczeniu Łokietka), 1028 (Wojciech
Krzczonowic nadaje Lubieniów cystersom z Paradyża — dokument biskupa poznańskiego).
1323
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 77: „młodzi książęta odebrali mu sędstwo — a więc
popadł w niełaskę”.
1324
KDW, t. II, nr 1003, por. nr 878. J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 193–194.
1314
1315
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Wojciech Krzczonowic w dokumencie z 29 VI 1318 r. znajduje się po dwóch wojewodach, a przed Piotrem z Miłosławia — kasztelanem gnieźnieńskim, tu wpisanym również bez zaznaczenia tytułu1325. Tym samym jego przejście z urzędu na
urząd już w latach 1309–1311 nabiera cech prawdopodobieństwa. Czy jednak
była to od razu kasztelania kaliska? Monografia Jurka dowodzi, że Głogowczycy likwidowali stopniowo kasztelanie w Wielkopolsce, zastępując je dystryktami
miejskimi. Drogą do tego było nieobsadzanie wakujących godności kasztelańskich1326. Czy jednak czynili tak od samego początku? Możni musieli się o wakaty upominać. Pewną możliwość rozwiązania sprawy daje dokument z błędną
datą 29 XI 1299, którą można skorygować wyłącznie na 29 XI 1314 r. Wśród
świadków tego dokumentu występuje podkomorzy poznański Wojciech1327. Był to
widocznie jego urząd (piastowany zresztą już po raz trzeci) między sędstwem poznańskim a kasztelanią kaliską. Wojciech Krzczonowic miał brata Andrzeja, duchownego. Występuje on — raz tylko — jako kanclerz wielkopolski, równocześnie
zaś jako archidiakon gnieźnieński, którym był dowodnie w latach 1301–1312.
Odpowiedni dokument — zatwierdzenie wcześniejszego nadania przez Władysława Łokietka w 1325 r.1328 — zawiera również Wojciecha w roli sędziego poznańskiego, jego podstawa mogła więc pochodzić tylko z lat 1302–1310. Jak więc już
pisałem wcześniej, „przedstawiciel Dryjów był kanclerzem albo Wacławów, albo
Głogowczyków, albo wszystkich tych władców kolejno”1329.
Elita wielkopolska nie ulegała więc wciąż radykalnym zmianom. Również
po zniechęceniu do rządów głogowskich i ponownym przyzwaniu Łokietka. We
wczesnych dokumentach wielkopolskich tego Piasta występują zarówno Zarębowie i Nałęcze, jak i przedstawiciele innych dotąd dominujących rodów. Wojewoda kaliski Marcin Zaręba był obecny przy księciu Władysławie na wszystkich
bez wyjątku siedmiu znanych jego dokumentach, wystawionych w Wielkopolsce
w 1314 r.1330 Świadkiem dwóch spośród tych dyplomów (z sierpnia) był szczególnie bliski Łokietkowi Wacław zwany Lis, wówczas starosta sieradzki1331. Trzy
zaś spośród tych siedmiu dokumentów wystawił przywrócony do władzy w Wielkopolsce książę dla biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby1332, już wcześniej

KDW, t. II, nr 1000: „fidele nostro Stephano capitaneo Polonie, comite Dobrogostio palatino Poznaniensi, comite Martino palatino Kalisiensi, comite Alberto Krczonowicz, comite Petro de Miloslave, domino Philippo canonico et cancellario Poznaniensi”.
Zob. Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 33, 85a.
1326
T. Jurek, Dziedzic..., dz. cyt., s. 83–85.
1327
Zob. wyżej, przypis 404.
1328
KDW, t. II, nr 1050.
1329
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 138–140. Wątpliwości wytoczył T. Jurek (Dziedzic..., dz. cyt., przypis VI/9), uznając za możliwe, „że redaktor dokumentu z 1325 r. pomieszał tu tytuły z różnych lat (Andrzej mógł być kanclerzem nawet w 1325 r.)”. Do zatwierdzenia
nie przedstawiono jednak mieszanki, lecz konkretny pergamin, a tytuły Wojciecha i kościelny Andrzeja czasowo się zgadzają. Gdyby Andrzej miał być kanclerzem nie w momencie
nadania, lecz ratyfikacji, powinien był zostać nazwany równocześnie nie archidiakonem,
lecz prepozytem, taką bowiem godność pełnił w kapitule gnieźnieńskiej w 1325 r.
1330
KDW, t. II, nr 964, 965 (Słupca 11 I), 971 (Pyzdry 19 VIII), 973 (Kalisz 31 VIII); KDW,
t. VI, nr 84 (Pyzdry 13 IX), 85 (Poznań 6 XI); KDW, t. II, nr 826 (Poznań 29 XI; zob. wyżej,
przypis 404). Pomijam tu dokument najwcześniejszy: K. Maleczyński, Kilkanaście dokumentów Władysława Łokietka z lat 1296–1329, „Studia Źródłoznawcze”, t. 6: 1961, nr 5
(Słupca 6 I), ponieważ nie ma tam jeszcze urzędników wielkopolskich.
1331
KDW, t. II, nr 971 (tu z bratem Maciejem), 973.
1332
Zob. wyżej, przypisy 822–824 i odpowiadający im fragment tekstu.
1325
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— przez ekskomunikę Głogowczyków — przygotowującego mu powrót do utraconej niegdyś dzielnicy1333. Z Nałęczów wystąpił (choć raz tylko, 6 XI) kasztelan
gnieźnieński Dobrogost z Szamotuł1334, który wielkopolskie powstanie na rzecz
Łokietka zainicjował1335. W tym samym dniu i miejscu towarzyszył księciu Władysławowi rodzony brat Dobrogosta, Jan z Pomorzan1336. Natomiast ani razu
w tym roku nie pojawił się przy kujawskim Piaście wojewoda poznański Dobrogost z Dzwonowa. Co więcej, pod koniec swego długiego pobytu w Wielkopolsce
Władysław Łokietek mianował innego wojewodę poznańskiego1337, chociaż Dobrogost wciąż jeszcze żył. Oznacza to, że ten Nałęcz pozostał jeszcze (zresztą też
do czasu) zwolennikiem rządów głogowskich; widocznie walcząc w ich obronie,
wyrządził jakieś szkody posiadłościom katedry poznańskiej1338 (zatem biskupa Andrzeja Zaręby). W przełomowym dla Wielkopolski roku 1314 rozbieżność
orientacji politycznej wśród Nałęczów przeto utrzymywała się jeszcze, choć przykład Dobrogosta z Szamotuł dowodzi, że liczba stronników Łokietka rosła.
Na siedem omawianych dokumentów aż sześć razy wystąpił przy Łokietku
kasztelan poznański Przedpełk Łodzia ze Spławia1339. Trzykrotnie — Godzięba
Łaszcz z Przewłok, w ciągu danego roku mianowany przez tego księcia kasztelanem lędzkim1340. Dnia 6 XI Łokietek darował wieś Zarzeczyno (pod Śremem)
w zamian za „wierne i użyteczne służby” czterem Grzymałom, synom nieżyjącego
kasztelana rogozińskiego Jakuba ze Smogulca: Bogusławowi, Wierzbięcie, Domaratowi i Marcinowi. Już 29 XI Bogusław wystąpił jako sędzia poznański1341. Wreszcie nowi w tym towarzystwie Doliwowie. Ród ten współpracował z Władysławem
Łokietkiem w każdej dzielnicy, w której ten książę rządził. Można ich uważać za
środowisko genealogiczne szczególnie bliskie kujawskiemu Piastowi1342. W 1314 r.
towarzyszyło Łokietkowi w Wielkopolsce przynajmniej czterech, a zapewne pięciu
Doliwów z wielkopolskiej linii tego rodu. Wszyscy oni otrzymali wtedy lub (w jednym przypadku) nieco później urzędy od tego monarchy. Wielkopolski Doliwczyk
— Piotr Szymonowic z Dębna był starostą brzeskim już od 1313 do 1315 r., potem
zaś kolejno kasztelanem lędzkim i poznańskim1343. W Wielkopolsce występuje przy

Zob. wyżej, przypis 821 i odpowiadający mu fragment tekstu.
Zob. wyżej, przypisy 469–473 i odpowiadający im fragment tekstu.
1335
Zob. wyżej, przypisy 458–468 i odpowiadający im fragment tekstu.
1336
Zob. wyżej, przypis 493 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1337
Zob. wyżej, przypis 404 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1338
Zob. wyżej, przypisy 409–411 i odpowiadający im fragment tekstu.
1339
KDW, t. II, nr 964, 965, 973; KDW, t. VI, nr 84, 85; KDW, t. II, nr 826.
1340
KDW, t. II, nr 964, 965 (jeszcze bez urzędu); KDW, t. VI, nr 84 (jako kasztelan);
ponadto był świadkiem dyplomu wystawionego przez Łokietka w Uniejowie (KDW, t. II,
nr 970). J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 79, 152–153; J. Pakulski, Ród Godziębów..., dz. cyt., s. 266 i tabl. XXXI.
1341
KDW, t. VI, nr 85; KDW, t. II, nr 826; J. Bieniak, Poznański dokument..., dz. cyt.,
s. 162–165; A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 24–26.
1342
J. Bieniak, Doliwowie w XIII wieku (Przesłanki późniejszej świetności rodu w Królestwie Polskim ostatnich Piastów), [w:] Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin
i czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Bukowski, K. Ożóg, F. Sikora, S. Szczur, Kraków 1995, s. 229–230, 233, 235, 240–242.
1343
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 160–161 (tamże źródła); tenże, Piotr z Dębna,
kasztelan poznański, [w:] PSB, t. 26, Wrocław 1981, s. 394–395; T. Jurek, Dzieje właścicieli, dz. cyt., s. 295–297 i tablica genealogiczna „Doliwowie z Nowego Miasta, Dębna
i Biechowa”.
1333
1334
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Łokietku w 1314 r. dwukrotnie: w Słupcy 6 I
i w Pyzdrach 13 IX . Dwukrotnie (19 i 31 VIII) zjawia się tam również podkomorzy kaliski Szymon, ojciec
późniejszych wojewodów Mikołaja z Biechowa i Wincentego z Lubienia1346. Są to
zresztą jedyne wzmianki o nim jako żyjącym. Aż trzy razy — w Pyzdrach 19 VIII
i 13 IX oraz w Poznaniu 29 XI przebywał przy księciu Władysławie świeżo mianowany przezeń kanclerz wielkopolski (cancellarius noster terre Polonie) Filip z Miłosławia, równocześnie archidiakon poznański. W Pyzdrach towarzyszył mu brat,
Piotr z Miłosławia, jeszcze bez urzędu, niedługo później kasztelan gnieźnieński1347.
Wreszcie jednorazowo — 29 XI w Poznaniu — pojawił się w otoczeniu Łokietka wojewoda poznański Mikołaj1348. Oznacza to dymisję (co prawda przejściową)
Dobrogosta z Dzwonowa; popularność imienia utrudnia wszelako identyfikację
nominata. Niewątpliwie awansował on z urzędu kasztelana kowalskiego (na Kujawach), na którym wystąpił w Słupcy 6 I t.r.1349 Kim jednak był? Uwzględniając
bliskie Łokietkowi środowisko wielkopolsko-kujawskie, przyjąłem jego tożsamość
z Doliwą Mikołajem z Dębna i Nowego Miasta, z rodziny wymienionych Piotra Szymonowica i Szymona, starszego od nich o jedno pokolenie. Jest to przecież tylko
hipoteza wymagająca przyznania mu już nader sędziwego wieku1350.
Przez cały czas swego drugiego panowania w Wielkopolsce Władysław Łokietek usiłował tam wzmacniać pozycję Doliwów, a także Pałuków, równocześnie zaś liczył się ze znaczeniem w tej dzielnicy Nałęczów i Zarębów. Odbiło
się to niekorzystnie na niektórych innych tamtejszych rodach, dla których nie
starczyło już ważnych urzędów. Wojewodą kaliskim był więc konsekwentnie,
do śmierci (która nastąpiła między 1328 a 1335 r.) Marcin Sędziwojowic Zaręba1351. Drugą palację — poznańską — odzyskał przed 16 VIII 1316 r. pogodzony
z księciem Nałęcz Dobrogost z Dzwonowa i piastował ją również do zgonu (między 1320 a 1321 r.)1352. Następcą jego został siostrzeniec, Przybysław Borkowic
herbu Napiwo, równocześnie (do 1324) starosta wielkopolski. Jest to pierwszy
w dziejach Polski wypadek połączenia starostwa z najwyższą godnością ziemską.
Przybysław rozszerzył stan posiadania Łokietka w Wielkopolsce kosztem książąt głogowskich (zdobycie Zbąszynia, Kopanicy i Przyprostyni), za co otrzymał
nadanie Koźmina z jakimiś wsiami1353. Po jego śmierci (1328) wojewodą poznańskim został znowu Nałęcz, Wincenty z Szamotuł, piastujący także (podobnie jak
poprzednik) starostwo wielkopolskie1354. Z dwóch najważniejszych dygnitarstw
wielkopolskich jedno zatem znajdowało się w ręku Zaręby, drugie — Nałęczów,
bądź przynajmniej syna Nałęczówny.
1344

1345

K. Maleczyński, Kilkanaście dokumentów..., dz. cyt., nr 5.
KDW, t. VI, nr 84; mylnie nazwany kasztelanem kujawskim zamiast starostą.
1346
KDW, t. II, nr 971, 973; J. Bieniak, Poznański dokument..., dz. cyt., s. 166–167; T. Jurek, Dzieje właścicieli, dz. cyt., s. 297–299.
1347
KDW, t. II, nr 971; KDW, t. VI, nr 84; KDW, t. II, nr 826; J. Bieniak, Wielkopolska...,
dz. cyt., s. 161–162; tenże, Poznański dokument..., dz. cyt., s. 157, 164.
1348
KDW, t. II, nr 826.
1349
K. Maleczyński, Kilkanaście dokumentów..., dz. cyt., nr 5.
1350
J. Bieniak, Poznański dokument..., dz. cyt., s. 157, 166–167; tenże, Średniowieczne
polskie rody..., dz. cyt., s. 56–57. Pewne daty jego występowania to lata 1256–1283 (T. Jurek, Dzieje właścicieli, dz. cyt., s. 287).
1351
J. Bieniak, Marcin..., dz. cyt., s. 561–562.
1352
Zob. wyżej, przypisy 404–407 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
1353
J. Bieniak, Przybysław..., dz. cyt., s. 135–136.
1354
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 480, 481, 598.
1344
1345
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Kasztelanię poznańską po zgonie Łodzica Przedpełka ze Spławia (między
1322 a 1324 r.) przejął Piotr z Dębna herbu Doliwa1355. Kasztelania kaliska
po Wojciechu Dryi z Lubieniowa (może po 1318, a może dopiero po 1322 r.,
a przed 1324)1356 przeszła na Leszczyca Sławętę z Dobrowa1357. Gnieźnieńskim
natomiast kasztelanem po rychłym zgonie szczególnie zasłużonego dla Łokietka
Nałęcza Dobrogosta z Szamotuł (między 1314 a 1316 r.)1358 został Piotr z Miłosławia, Doliwa1359; po nim zaś (między 1322 a 1325 r.) Henryk z Rynarzewa,
Pałuka, wcześniej kasztelan nakielski1360. Wreszcie sędstwa. Po Grzymale Bogusławie ze Smogulca1361 sędzią poznańskim został (między 1314 a 1319 r.) Piotr
z Bytynia herbu Drogosław, świadek procesu inowrocławskiego, a po przejściu jego na sędstwo kaliskie (między 1322 a 1323 r.)1362 — Wojsław z Gryżyny
z rodu Borkowiców1363. Kaliskim sędzią był zrazu nieokreślony genealogicznie
Piotrek, następnie krótko (1323) Piotr z Bytynia, a po nim jego brat Jakub
z Bytynia (1323–1330) — więc Drogosławice1364. W 1331 r. występuje sędzia
kaliski Wojsław1365; nie może to być Wojsław z Gryżyny, ten bowiem piastował sędstwo poznańskie aż do 1335 r.1366 Albo zatem krakowski pisarz pomylił tu urząd poznański z kaliskim, albo chodzi o jakiegoś innego Wojsława1367,
którego zresztą wśród ówczesnych urzędników wielkopolskich nie można znaleźć1368. Ważnym dostojeństwem w Łokietkowej Wielkopolsce, dostępnym tylko
dla duchownych, była także miejscowa kancelaria. Już od 1314 r. aż do zgonu
(między 1322 a 1325) kanclerzem wielkopolskim był Filip z Miłosławia herbu
Doliwa, równocześnie kolejno archidiakon większy i prepozyt poznański, jeden

1355
J. Bieniak, Piotr z Dębna, dz. cyt., s. 394; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2,
nr 350, 351.
1356
Zob. wyżej, przypisy 1322–1325 oraz odpowiadający im fragment tekstu. Kluczowy
jest tu dokument biskupa poznańskiego Domarata z 30 VI 1322 r., w którym żyjący jeszcze Wojciech Krzczonowic występuje bez zaznaczonego urzędu (KDW, t. II, nr 1028).
1357
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 164–165.
1358
Zob. wyżej, przypisy 469–473 oraz odpowiadający im fragment tekstu.
1359
J. Bieniak, Piotr z Miłosławia, kasztelan gnieźnieński, [w:] PSB, t. 26, s. 409–410.
1360
Tenże, Henryk z Rynarzewa, wojewoda kaliski, [w:] WSB, s. 250–251.
1361
Zob. wyżej, przypis 1341 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1362
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 173–174; E. Rymar, Ród Drogosławiców-Bojtynów w Nowej Marchii i Wielkopolsce w powiązaniu z zabiegami Władysława Łokietka o odzyskanie ziem zanoteckich, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”,
t. 16, z. 1 (31): 1985, s. 25–26 (w obu pracach źródła).
1363
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 448, 449; J. Bieniak, Przybysław...,
dz. cyt., s. 136.
1364
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 174–175; E. Rymar, Ród Drogosławiców...,
dz. cyt., s. 26–27 (w obu pracach źródła); Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 183–
185.
1365
KDW, t. II, nr 1115.
1366
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 449.
1367
Za pierwszą wersją opowiedzieli się autorzy Spisów urzędników wielkopolskich, gdyż
nie umieścili Wojsława w poczcie sędziów kaliskich. Za drugą — J. Bieniak (Wielkopolska..., dz. cyt., przypis III/403), przyjmując śmierć Jakuba z Bytynia na przełomie 1330–
1331 r., a także E. Rymar (Ród Drogosławiców..., dz. cyt., s. 26–27, 30, 35, 43), który
dopatruje się raczej ustąpienia wtedy przezeń z urzędu.
1368
W indeksie do cz. 2 Spisów urzędników wielkopolskich nie ma innych Wojsławów poza
Gryżyńskim oraz jego jednoimiennym synem. Ten ostatni piastował jednak urzędy znacznie później (1352–1373) i jako sędzia kaliski w 1331 r. nie może wchodzić w rachubę.
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z prokuratorów królewskich w procesie inowrocławsko-brzeskim . Następcą
jego został dziekan poznański, doktor dekretów Piotr Żyła z Bytynia, źródłowo
urzędujący jako kanclerz w latach 1328–13311370. Posiadanie Bytynia (raczej
jego części) pozwala na zaliczenie go do rodu Drogosławiców1371.
Genealogiczną politykę Władysława Łokietka wyrażają wszakże również niższe urzędy, pozostające w ręku ludzi z młodszego pokolenia poszczególnych domów, jako ewentualny zaczątek ich przyszłej kariery. Mamy tu przecież poważne
luki źródłowe, gdyż posiadacze szeregu urzędów pojawiają się w dokumentach
dopiero za czasów Kazimierza Wielkiego. Oczywiście mogli je piastować już wcześniej, ale jest to tylko możliwość. Przeważają tu znów Doliwowie. Dwaj bracia
— synowie podkomorzego kaliskiego z 1314 r. Szymona — Mikołaj z Biechowa
i Wincenty z Lubienia, w dalszej przyszłości wojewodowie, piastowali na początek pomniejsze kasztelanie: pierwszy od 1324 r. biechowską, drugi od 1326 starogrodzką1372. O stryju ich, Piotrze z Dębna, od 1316 r. kasztelanie lędzkim,
była już wyżej mowa1373. Po jego awansie na kasztelanię poznańską następcą
jego w Lądzie został Filip z Grabianowa herbu Korab1374. Z rodu Godziębów Berwold z Przewłok był w 1320 r. cześnikiem gnieźnieńskim, a w 1324 kasztelanem śremskim1375. Jan Pakulski w monografii Godziębów rozdzielał te osoby1376.
Na kasztelanii i sędstwie nakielskim utrzymywali się Pałucy: kasztelanem po
Henryku z Rynarzewa został (od 1325) Zbylut z Domaborza (dziś Danabórz),
brat biskupa kujawskiego Macieja, sędzią zaś był już przynajmniej od 1313 r.
Sędziwój, brat Henryka z Rynarzewa1377. Wreszcie Nałęcze i Zarębowie. Kasztelanem przemęckim 24 VI 1326 r. był Wincenty; w grę wchodzi jeden z dwóch
braci stryjecznych: albo Wincenty z Wielenia, występujący wcześniej dwukrotnie — bez urzędu — na dokumentach Władysława Łokietka, albo niewiele późniejszy wojewoda poznański i starosta wielkopolski Wincenty z Szamotuł1378. To
o Nałęczach. Zaręba Wojciech z Ryszewa występuje źródłowo z tytułem miecznika wielkopolskiego (gladifer Polonie), ale dopiero w 1339 r., jako świadek
1369

J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 161–162 (tamże źródła); H. Chłopocka, Filip
z Miłosławia, kanclerz wlkp., [w:] WSB, s. 183.
1370
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 175; K. Ożóg, J. Łojko, Piotr z Bytynia
zwany Żyłą, [w:] PSB, t. 26, s. 389–391; E. Rymar, Ród Drogosławiców..., dz. cyt.,
s. 27–28, 43.
1371
Wątpliwości w tym względzie wyraził E. Rymar (Ród Drogosławiców..., dz. cyt., s. 27),
ponieważ Piotr używał przydomka Żyła. Nie jest to jednak żaden argument. Jako członkowie rodów herbowych występują bardzo często osoby noszące indywidualny przydomek;
w obrębie rodów istnieją także różne przydomki rodzinne. Przykłady można podawać całymi garściami. Wypadnie tylko przyjąć, że sędziowie Piotr i Jakub z Bytynia oraz kanclerz
Piotr z Bytynia należeli do różnych gałęzi genealogii Drogosławiców.
1372
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 1, 539; T. Jurek, Dzieje właścicieli, dz. cyt.,
s. 297–299.
1373
Zob. wyżej, przypisy 1343–1345, 1355 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
1374
Zob. wyżej, przypis 1289 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1375
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 79–80, 154, 164; Urzędnicy wielkopolscy...,
dz. cyt., cz. 2, nr 73, 542.
1376
J. Pakulski, Ród Godziębów..., dz. cyt., s. 266–269.
1377
J. Bieniak, Wielkopolska..., dz. cyt., s. 166–168 (mylny zapis sędziego Sędziwoja jako
Świętosława, które to imię było jego patronimium); tenże, Krąg rodzinny biskupa kujawskiego Macieja Pałuki (korekta do „Rodu Pałuków” Władysława Semkowicza), „Zapiski
Historyczne”, t. 50: 1985, z. 3, s. 85–87, 100–101, 103 i tabl. I.
1378
Zob. wyżej, przypisy 281, 282 i odpowiadający im fragment tekstu.
1369
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w procesie warszawsko-uniejowskim1379. Miał on poprzednika już w 1329 r.
— jakiegoś Mikołaja, tytułowanego również „gladifer Polonie”1380. W momencie
składania zeznań był już jednak w podeszłym wieku, skoro znał jeszcze Mściwoja II, a z Przemysłem II podróżował na Pomorze1381. Mógł więc wcześniej posiadać jakiś inny urząd. W 1328 r. jakiś Wojciech był podsędkiem nakielskim1382;
tożsamość jest tu możliwa, ale niepewna ze względu na popularność imienia.
W latach 1323–1330 występuje podsędek kaliski Bieniasz1383; jest to, podobnie
jak częściej używane Bieniak, zdrobnienie właściwego Zarębom imienia Beniamin, nie da się jednak (może z braku źródeł) dokonać identyfikacji tegoż z jakimś
konkretnie znanym członkiem danego rodu.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na sytuację odwrotną — kiedy to spadkobiercy
wysokich dygnitarzy nie dziedziczyli po nich pozycji w elicie politycznej, pozostając długo lub zawsze bez urzędów. Można wskazać tu konkretne przykłady.
Zacznijmy od rodu Łodziów. Ród ten — w osobie Jana Łodzi — uzyskał w 1324 r.
biskupstwo poznańskie1384; sukcesowi temu towarzyszył wszelako zastój w wielkopolskiej hierarchii ziemskiej. Po zgonie kasztelana poznańskiego Przedpełka ze Spławia (1322–1324) oraz kasztelana bnińskiego Mirosława (po 1316)1385
nie widać Łodziów na tamtejszych godnościach. Miecznik wielkopolski Mikołaj
z 1329 r. mógł być identyczny z jednym z synów wojewody Mikołaja Przedpełkowica1386, ale także z jakimkolwiek innym imiennikiem. Nie posiadali urzędów
w 1339 r. wnuk tegoż wojewody Mikołaj z Gostynia1387 ani w 1343 sędziwy już
brat biskupa Jana Łodzi, Mikołaj z Będlewa1388. Podobnie Grzymałowie. Następny z rzędu brat sędziego poznańskiego z 1314 r. Bogusława — Wierzbięta
ze Smogulca i Pruśca — w 1335 r. podkomorzy poznański, w 1329 pozostawał
jeszcze bez tytułu1389. Urząd ów widocznie otrzymał w nagrodę za udział w wojnie
polsko-krzyżackiej, podobnie jak prawo lokacji Smogulca1390.
*
Posiadanie przez Zarębę i Nałęcza dwóch najwyższych dostojeństw wielkopolskich przynajmniej przez niektóre lata drugiego panowania Władysława Łokietka stwarzało sytuację, która mogła budzić czyjąś zazdrość wobec obu tych
rodów równocześnie. Do końca stulecia okoliczność taka już się nie powtórzy1391.

Zob. wyżej, przypis 737 i odpowiadający mu fragment tekstu.
KDW, t. II, nr 1095; Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 112.
1381
Lites, t. I, s. 398–400 art. IV.
1382
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 330.
1383
Tamże, nr 157.
1384
Co do daty — zob. J. Bieniak, Fragment..., dz. cyt., cz. 2 „Zapiski Historyczne”, t. 49:
1984, z. 1, s. 8–15.
1385
Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 15, 350, 351.
1386
KDW, t. II, nr 977, 1095.
1387
KDW s.n., z. I, nr 63; zob. też KDW, t. II, nr 1169.
1388
KDW, t. II, nr 1227.
1389
KDW, t. II, nr 1105, 1144.
1390
Lites, t. I, s. 332–336; KDW, t. II, nr 1154. J. Bieniak, Smogulecki Wierzbięta, [w:] PSB,
t. 39, Warszawa–Kraków 1999, s. 238–239; A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 26–
29. Przez pewien czas Wierzbięta służył księciu Władysławowi Siemowitowicowi w ziemi
dobrzyńskiej.
1391
W 1354 r. Zaręba Beniamin z Kołdrębia i Uzarzewa był wojewodą kaliskim, a w latach
1393–1403 Nałęcz Sędziwój Świdwa wojewodą poznańskim (Urzędnicy wielkopolscy...,
1379
1380
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W sugestii jakiegoś „niedowartościowanego” kręgu właśnie wówczas nieokreśleni „swoi” z Rogoźna mogli przybrać postać przodków obu wojewodów, oczywiście
nie nazywanych jeszcze późniejszymi mianami rodowymi. Przesłanką mogła być
tu wiedza o obecności owych przodków przy Przemyśle i brak zaangażowania
w jego obronę. Nie uwzględniwszy rzeczywistych przyczyn — snu i niewiedzy
— przeciwnicy obu wojewodów motywowali widocznie ową bierność zgodą („de
consensu” w Roczniku świętokrzyskim). Wojewodów Marcina Sędziwojowica
i Wincentego z Szamotuł łączyła nie tylko równość ich najwyższych urzędów,
ale także bliskie powinowactwo — konkretnie Wincenty był mężem siostry Marcina1392, obecnie znanej jako Eufemia1393. Nałęcze i Zarębowie byli więc w tym
czasie sobie bliscy. Ale nie tylko oni. Mikołaj z Będlewa, wspomniany już brat
biskupa poznańskiego Jana Łodzi, miał żonę Zarębiankę. Syn bowiem jego, również biskup poznański Mikołaj z Kórnika, używał pieczęci z herbami Łodzia (zatarty) i Zaręba1394. Do dokumentu Grzymały Wierzbięty z Pruśca, zawierającego
darowiznę dla klasztoru w Łeknie (2 XI 1329), przywiesili pieczęcie wojewoda
poznański Wincenty z Szamotuł herbu Nałęcz i sędzia kaliski Jakub z Bytynia
herbu Drogosław, a świadkiem tego dokumentu był inny Nałęcz, archidiakon
gnieźnieński Tomisław z Wielenia, stryjeczny brat wojewody1395. Inny Grzymała,
sędzia poznański Mikołaj z Błażejewa, zeznając w procesie polsko-krzyżackim
w 1339 r. aż dwukrotnie zaznaczył, że podczas wypraw krzyżackich na Wielkopolskę (1331) tychże najeźdźców „insequebatur cum Vincencio palatino et capitaneo Polonie”1396. Widać, że przysłowiowa „wojna Nałęczów z Grzymalitami”
należy do czasów daleko późniejszych, a za panowania Władysława Łokietka stosunki między tymi rodami były jak najlepsze. Wydaje się przeto, że ani Łodziom,
ani Grzymałom (potomkom bądź krewnym kasztelana rogozińskiego z ostatnich
lat Przemysła II — Jakuba!) nie można stawiać zarzutu, jakoby to właśnie oni
oskarżali równocześnie Zarębów i Nałęczów o udział w rogozińskim królobójstwie. Ktoś musiał jednak zacząć tę sprawę właśnie w czasie, który teraz omawiamy, gdyż właśnie wtedy powstały ku temu szczególne warunki. Dotyczą one
zarówno piastowania najwyższych urzędów w dzielnicy przez Zarębę i Nałęcza,
jak i konkretnego zarzutu aktualnej zdrady, wysuniętego wobec jednego z nich
— wojewody poznańskiego i starosty wielkopolskiego Wincentego z Szamotuł.
Sprawa wojewody Wincentego Nałęcza doczekała się już obszernej literatury. Wprowadziły ją w obieg dwa źródła, z których każde mówi o czymś zupełnie
innym. Jedno z nich jest narracyjne, drugie dokumentowe. Pierwsze — to kroniczka lat 1330–1333 i 1339–1340, włączona później do zbiorowego Rocznika
franciszkanów krakowskich w wersji tzw. Traski (kodeksy Zamoyskich i Sędziwoja
z Czechła)1397. Jacek Wiesiołowski uznał tę kroniczkę, sztucznie wcieloną do franciszkańskiego zbioru, za dzieło powstałe na dworze królewskim, ze względu na

dz. cyt., cz. 2, nr 225, 488). To całość urzędowania członków obu rodów na godnościach
wojewódzkich od 1335 r. do końca wieku.
1392
J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 126–128 i tablica genealogiczna;
tamże dowód źródłowy.
1393
Zob. wyżej, przypisy 284, 285 i odpowiadający im fragment tekstu.
1394
KDW, t. III, nr 1728; J. Krzyżaniakowa, Mikołaj z Kórnika h. Łodzia, kanclerz wielkopolski, biskup poznański, [w:] PSB, t. 21, s. 117.
1395
KDW, t. II, nr 1105; zob. wyżej, przypisy 257–270 i odpowiadający im fragment tekstu.
1396
Lites, t. I, s. 316–317 art. XXVI–XXVIII; A. Szweda, Ród Grzymałów..., dz. cyt., s. 146.
1397
Wzmianka „Thraska eciam fuit ibidem” (na Rusi Czerwonej podczas jej opanowywania przez Kazimierza Wielkiego w 1340 r.) kończy właśnie cały ten fragment (MPH, t. II,
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szczególne zainteresowanie osobami z dynastii1398. Niemniej zawiera ona aż dziewięć wzmianek o wojewodzie Wincentym, gdy tymczasem inni dostojnicy (wojewoda brzeski Wojciech Kościelec, kasztelan krakowski Spycimir, archidiakon
krakowski Jarosław, biskup kujawski Gerward, arcybiskup Janisław — w kolejności podanej w jej tekście) wymienieni są tam tylko raz lub najwyżej dwa razy.
Zadziwiające jest też to, że połowa owych wzmianek jest mocno negatywna, połowa mocno pozytywna, i jedynie ostatnia wiadomość — o śmierci — brzmi neutralnie. Poza nią wszystkie zresztą dotyczą ówczesnych najazdów krzyżackich.
Cała sprawa zaczyna się od zjazdu w Chęcinach (26 V 1331), na którym „król
Władysław (...) synowi swemu Kazimierzowi (...) Wielkopolskę, Sieradz i Kujawy
powierzył w posiadanie”1399. Królewicz, przybywszy do Wielkopolski, „niemal nie
został w posiadaniu tym utrącony przez pewnego Wincentego, wojewodę poznańskiego, któremu ojciec jego dał władzę w tych ziemiach oprócz Sieradza i który
— gdyby nie rycerze i obywatele miast — chciał oderwać tę ziemię od króla i jego
syna. Wymieniony więc Wincenty, najgorszy zdrajca Królestwa i narodu, niecierpliwie dążąc do tego oderwania, około dnia świętej Marii Magdaleny (22 VII) chytrze i skrycie naprowadził krzyżaków”1400. Najezdnicy bezskutecznie zdobywali
Inowrocław. „Wymieniony zaś Wincenty owych brodaczy ostrożnie wprowadził
do Wielkopolski”1401; zdobyli oni i złupili Słupcę, a następnie Pyzdry, gdzie właśnie przebywał królewicz Kazimierz, którego chcieli pochwycić, ten jednak zdążył
wyjechać z miasta. Spustoszyli kraj do Warty, „spaliwszy miasta, ratusze i inne
warownie, gdy nikt nie przeszkadzał, co najgorszy zdrajca Wincenty spowodował,
jakkolwiek z wielką stratą swoich, z ogromnym łupem do Torunia powrócili”1402.
Źródło opowiada następnie wyprawę wrześniową, w której krzyżacy przeszli przez
Łęczycę, Uniejów i Sieradz do Kalisza, który bezskutecznie zdobywali dwa dni,
a wreszcie do Konina, gdzie także ponieśli pewne straty. „Król bowiem polski
Władysław, chociaż stanął przeciw nim koło Łęczycy, jednak zaczepić ich nie
śmiał, ponieważ nad nim i liczbą, i siłą przeważali. Lecz od Łęczycy kroczył ich
śladami zawsze o jedną lub dwie mile, osłabiając ich; dokąd również Wincentego,
o którym wspominaliśmy, otwartym listem przywoławszy, pojednał go ze sobą
i synem. Który to Wincenty, chcąc zniweczyć zarzut niewierności, owych brodaczy i ich wojsko przenikliwie śledził. I chociaż rozpoznawał ich jako nieporównywalnie licznych i silnych, lecz aby nie rozbudzać trwogi u Wielkopolan,
Krakowian, Sandomierzan i innych, twierdził, że nie godzi się ich bać, i że nic nie
mogą, aczkolwiek królewskim uszom nie omieszkał co innego wpajać”1403. Najazd

s. 861), stąd wydawca MPH, August Bielowski, nazwał całe złączone źródło Rocznikiem
Traski.
1398
Zob. wyżej, przypis 1164.
1399
MPH, t. II, s. 855.
1400
Tamże: „...fere a possessione fuit per quendam Vincencium palatinum Poznaniensem,
quem pater eius prefecerat eisdem terris preter Syradiam, inpeditus et nisi milites et civitatum cives fuissent, terram a rege et filio suo voluit alienare. Predictus igitur Vincencius,
regni pessimus defraudator et gentis, inpaciens huius alienacionis circa festum sancte
Marie Magdalene callide et occulte cruciferos eduxit”.
1401
Tamże: „Supra dictus igitur Vincencius ipsos barbatos caute in Poloniam duxit”.
1402
MPH, t. II, s. 856: „Civitatibus, forensibus et aliis municulis crematis, nullo obstante,
Vincencio pessimo fraudatore agente, quamvis cum magno dampno suorum, cum ingenti
preda in Thorun sunt reversi”.
1403
Tamie: „Rex namque Polonicus Wladislaus quamvis ipsis circa Lanciciam occurrisset,
tamen eos invadere non audebat, quia ipsum et in numero et in fortitudine quam pluri-
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krzyżaków zakończył się polskim zwycięstwem pod Płowcami. „Często bowiem
wymieniany Wincenty, aby całe mniemanie i opinię wszystkich o zdradzie, jaką
wobec niego wysuwali, a także i wszelkie podejrzenie obalić, sam ze swymi bitwę
tę zaczął, walczył mężnie i wraz z królem panem oraz ze szlachtą jego Królestwa
odważnie ją tocząc, zwycięsko triumf sławy nad brodaczami i ich pomocnikami
szczęśliwie odniósł. Wątpliwe przeto jest dla wielu, żeby wspomniany Wincenty
tak wielką zdradę i tak okrutne nieszczęście swojemu narodowi sprawił, kiedy
w tak ważkim dziele i koniecznym dla Królestwa Polski taką chwałę na wieczyste
trwanie osiągnął”1404. Zagadkowo przedstawia wreszcie źródło nienaturalny zgon
Szamotulskiego. „Tego roku około święta Jana Chrzciciela (24 VI 1332) wojewoda
Wincenty nieoczekiwanie strzałą przeszyty zginął”1405. Narrację omawianego źródła przyjęła i rozbudowała Kronika Długosza1406.
Informacje mikroskopijnej kroniki dotyczące Wincentego z Szamotuł cechuje
olbrzymia niekonsekwencja. Widać, że otrzymywała je ona od osób zarówno mu
wrogich, jak i życzliwych. Autor jej nie umiał jednak wyrazić tego stanu w tekście. Od siebie pisał więc o „najgorszym zdrajcy” (a nie tylko o podejrzanym), który następnie miał uzyskać „wieczystą chwałę”. Dowiadujemy się wprawdzie odeń
o „wielu” (multos), którzy podejrzeniom nie uwierzyli, chwilę wcześniej wszak
traktował on owe podejrzenia jako „opinię wszystkich” (omnium). Z wyprawy lipcowej krzyżacy powrócili „cum magno dampno suorum”, chociaż jakoby Wincenty spowodował, że nikt nie stawał przeciw nim (nullo obstante, Vincencio pessimo
fraudatore agente). Kto więc zabijał najeźdźców? I wreszcie — jeśli ktoś chciałby
„oderwać od króla i jego syna” tę ziemię, w której miał majątki i wysoki urząd,
to nie narażałby jej na wyłącznie łupieski najazd tego akurat sąsiada, który
nie mógł wchodzić w rachubę jako przyszły władca całej Wielkopolski. Logiczne
byłoby wtedy tylko porozumienie z Janem Luksemburskim, jako pretendentem
do tytułu „rex Bohemie et Polonie”. Ale króla czeskiego jako faworyta „zdrajcy”
oskarżycielskie źródło nie wzięło pod uwagę.
Jakąkolwiek zdradę wojewody Wincentego wyklucza zeznanie sędziego Mikołaja z Błażejewa o udziale tegoż wojewody (oczywiście jako dowódcy) w wojsku
wielkopolskim śledzącym krzyżaków1407. Wprawdzie to samo pisze kroniczka lat
1330–1340, ale odnosząc to wyłącznie do wyprawy wrześniowej, kiedy Wincenty
miał już zmienić swą orientację. Świadectwo sędziego Mikołaja dotyczy jednak
mum excedebant. Sed de Lancicia ipsorum ad unum vel duo miliaria semper sequebatur,
eos debilitans, vestigia; ubi eciam predictum Vincencium, de quo memorati sumus, per
litteras patentes advocans, ipsum sibi et filio reconciliavit. Qui Vincencius volens nomen perdere infidelitatis, ipsos barbatos et eorum exercitum fuit sagaciter exploratus,
et quamvis incomparabiliter plures illos cognosceret et forciores, ne metum Polonis et
Cracoviensibus et Sandomiriensibus et aliis incuteret, ipsos respectu nullos esse et nichil
posse affirmavit, quamris regis auribus aliud inculcare non obmisit”.
1404
MPH, t. II, s. 856–857: „Sepe enim dictus Vincencius ut totam coniecturam et opinionem omnium fraudis, quam penes eum autumabant, nec non et totam suspicionem
tolleret, ipse bellum cum suis inchoavit, viriliter pugnavit et cum domino rege et sui regni
nobilibus fortiter decertans, victoriose glorie triumphum de barbatis et eorum auxiliariis
feliciter representavit. Ambiguum igitur penes multos est, quod dictus Vincencius tantam
fraudem et tam crudelem cladem sue genti fuisset molitus, cum in tam arduo negocio et
valde necessario Polonie regno tantam gloriam in perpetuum duraturam acquisivit”.
1405
MPH s.n., t. II, s. 857: „Eodem anno circa festum Iohannis Baptiste Vincencios palatinus inopinabiliter telo percussus interiit”.
1406
Długosz, Ann., ks. IX, s. 156–168, 177.
1407
Zob. wyżej, przypis 1396.
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obu najazdów; wojewoda i starosta Wincenty występuje tam zarówno w artykule
o Pyzdrach (XXVI), jak i łącznie w artykułach o Koninie i Słupcy oraz o Środzie,
Kłecku, Pobiedziskach i Kostrzyniu (XXVII–XXVIII)1408. Co więcej, zeznanie to
wspomina o bitwie pod Pyzdrami, zatem jeszcze w lipcu1409. Wojewoda Wincenty
z Szamotuł walczył więc z krzyżakami przez całą wojnę; również wtedy, kiedy
miał ich rzekomo sprowadzać. Żyjący współcześnie z opisywanymi wydarzeniami,
powiązany z dworem królewskim autor małej kroniki lat 1330–1340 powinien
był o tym wiedzieć. I jeszcze jedno. Na drodze łupieskiej wyprawy lipcowej — koło
Słupcy, Gniezna i Żnina1410 — leżały ważne majętności rodu Nałęczów. Sam wojewoda Wincenty miał tam Pomorzany, z których pisał się, zanim odziedziczył
stryjowe Szamotuły1411. Również w tych okolicach znajdowały się rezydencjonalne
ośrodki innych gałęzi Nałęczów — Dzwonowo i Chomiąża1412, a także posiadłości
szwagra wojewody — Janowiec i Kołdrąb Beniamina Zaręby1413. Oskarżenie Wincentego o związki z krzyżakami i spowodowanie lipcowego najazdu było więc od
początku pozbawione sensu. Niemniej ktoś takie oskarżenie wymyślił i przekazał
autorowi omówionego teraz źródła, uzyskując od niego aprobatę.
Nie można jednak całkowicie wykluczyć jakiegoś sporu między Wincentym
z Szamotuł a królewiczem Kazimierzem, czy raczej małopolskimi doradcami tego
ostatniego. Należy tu przede wszystkim Krzywosąd Śmiłowic z Ostrowiec herbu
Topór, nieco wcześniej starosta wielkopolski, później podkomorzy krakowski,
spowinowacony z Wielkopolaninem Przedpełkiem herbu Łodzia1414. Ewentualnym śladem jest tu drugie ze wspomnianych źródeł — dokument wojewody poznańskiego Wincentego oraz jego braci Dobrogosta i Tomisława dla margrabiego
brandenburskiego Ludwika Wittelsbacha, jego starostów (capitaneis) Hassona
i Wedegona von Wedel oraz wójta (advocato) Betkina (tu Bertolda, może mylnie
w kopii) von der Osten, z datą 18 VIII 1331 r. w Gorzowie (Datum Nova Landesberg die dominico proximo post Assumptionem Sancte Marie anno Domini M. CCC. XXXI), znany dopiero z kopii siedemnastowiecznej1415. Wymienieni
urzędnicy margrabiego zarządzali pograniczną Nową Marchią1416. Dokument ten
stanowi gwarancję pokoju. Gdyby król Polski chciał napaść na ziemie margrabiego, nie będzie mógł tego uczynić przez grody Wincentego — Wieleń i Czarnków. Analogicznie nie będzie wolno margrabiemu napadać ziem króla polskiego
przez te same grody1417. Gdyby zaś król próbował zbrojnie wkroczyć do Marchii

Zob. Lites, t. I, s. 97–98.
Lites, t. I, s. 316–317 art. XXVI: „habuerunt conflictum cum eis circa dictum locum”.
1410
Drogę wyprawy zob. M. Biskup, Analiza bitwy pod Płowcami i jej dziejowego znaczenia, „Ziemia Kujawska”, t. 1: 1963, s. 85.
1411
Zob. wyżej, przypis 474 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1412
Zob. J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 104 (mapa).
1413
Zob. wyżej, przypis 1392.
1414
J. Bieniak, List kanclerza kujawskiego do rady Starego Miasta Torunia ze stycznia
1331 roku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 1: 1978, przypis 157; J. Kurtyka, Tęczyńscy — studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997,
s. 69–70.
1415
KDW, t. II, nr 1117.
1416
A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 106.
1417
KDW, t. II, nr 1117: „Ita quod, si dominus rex Polonie terras domini marchionis velit
devastare aut aliquatenus molestare, per nostras munitiones castri Vellenen et castri
Tzernekow introitum et exitum sibi plane debebimus denegare et e converso domino marchioni idem faciemus, si vellet terras domini regis Polonie aliquatenus impedire”.
1408
1409
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inną drogą, wówczas wystawcy dyplomu będą zobowiązani bronić margrabiego
i jego lenników przy użyciu swych grodów z „tej” — północnej, wtedy brandenburskiej, strony Noteci1418. Wreszcie, gdyby Władysław Łokietek uczynił Wincentemu, jego braciom lub bliskim jakąś potwarz bądź krzywdę, co doprowadziłoby
do wrogości między nimi, ci ze wszystkimi swymi grodami poddadzą się margrabiemu i dopiero za jego zgodą będą mogli pojednać się z królem1419.
Jest oczywiste, że Wincenty z Szamotuł i jego bracia tworzyli ten dokument
jako mieszani poddani — polscy z południowego brzegu Noteci, brandenburscy
z północnego — zobowiązani do lojalności wobec obu stron. Byli również zainteresowani utrzymaniem pokoju, podobnie jak ich kontrahenci z Nowej Marchii. Dla Polski pokój z Brandenburgią był konieczny ze względu na toczącą
się wojnę z zakonem krzyżackim i z królem czeskim Janem Luksemburskim.
Pokój taki został rzeczywiście zawarty przed 29 X 1329 r., a rokowania prowadził wówczas w imieniu króla właśnie Wincenty, wojewoda poznański i starosta wielkopolski. Wiemy o tym wyłącznie z dokumentu Łokietka, zawierającego
wyżej wymienioną datę, a zatwierdzającego „wszystkie warunki i zobowiązania, przez tegoż Wincentego w naszym imieniu podjęte i ustanowione”. Układ
ów miał charakter trzyletniego rozejmu, obowiązującego od dnia św. Marcina
(11 XI)1420. Z zawieraniem tego właśnie rozejmu powiązał niegdyś Adam Kłodziński dokument wojewody Wincentego i jego braci, przenosząc jego datę z 18 VIII
1331 na 20 VIII 1329 r. (die dominico proximo post Assumptionem Sancte Marie) i obciążając późnego kopistę omyłką roku (M. CCC. XXXI zamiast M. CCC.
XXIX). Dokument ten był jego zdaniem gwarancją rozejmu, doprowadzonego
przecież do skutku właśnie przez Szamotulskiego, i jego więc warunki zaakceptował następnie król. Pokojem zainteresowane były obie strony fizycznie go
zawierające: polscy Nałęcze oraz brandenburscy Wedelowie i Ostenowie, posiadający dobra na pograniczu1421. Za zmianą daty wysunął Kłodziński zasadniczo
trzy argumenty: a) w sierpniu 1329 r. Wincenty był rzeczywiście tylko wojewodą
poznańskim (jak tytułuje się w dyplomie), natomiast w sierpniu 1331 znów wojewodą i starostą (zeznanie Mikołaja z Błażejewa)1422; b) w 1329 r. „stronnictwo
starobrandenburskie”, do którego należeli Wedelowie i Ostenowie, rzeczywiście
rządziło Marchią, w 1330 zostało przez cesarza Ludwika Wittelsbacha (ojca niepełnoletniego margrabiego) odsunięte od władzy na rzecz konkurencyjnej „partii
miśnieńskiej” i w 1331 jego członkowie nie występują na urzędowych dokumentach1423; c) przez cały rok 1331 wymieniony w dokumencie Nałęczów Szamotulskich jako główny odbiorca margrabia Ludwik nie przebywał w Brandenburgii,

Tamże: „Si autem prefatus rex Polonie per alias vias aut munitiones terras domini
marchionis sepedicti potenter introiverit, extunc ipsum dominum marchionem et suos
vasallos cum nostris munitionibus ex ista parte fluvii Netze iuvare debemus, introitum et
exitum ipsis ministrando”.
1419
Tamże: „Item quod, si nobis, Vicentio et fratribus nostris, dominus rex Polonie calumpniam aut iniuriam aliquam fecerit aut nostris amicis, pro quo eiusdem regis Polonie inimici existeremus, tunc cum omnibus nostris munitionibus domino marchioni adherere
debemus, nullam concordiam aut ordinationem cum domino rege Polonie faciendo, donec
fuerit ex ipsius domini marchionis voluntate”.
1420
KDW, t. II, nr 1103.
1421
A. Kłodziński, Rokowania polsko-brandenburskie w roku 1329, RAU hf., t. 47: 1905,
s. 75–124.
1422
Tamże, s. 75, 86–87, 95–99.
1423
Tamże, s. 99–101.
1418
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lecz w Bawarii . Polemikę z Kłodzińskim przeprowadził głównie Stanisław
Zajączkowski. Na argumenty poprzednika odpowiedział on trzema kontrargumentami: a) nie ma pewności, że w 1331 r. Wincenty powrócił na starostwo
(Mikołaj z Błażejewa nazwał go wojewodą i starostą po ośmiu latach, wiedząc
że ten ostatni urząd kiedyś rzeczywiście sprawował)1425; b) w 1331 r. ze względu
na pobyt margrabiego Ludwika w Bawarii nie działała w Brandenburgii jego
kancelaria, stan posiadania urzędów nie jest więc jasny1426; c) nieobecność margrabiego w tym roku w Brandenburgii pozostaje bez znaczenia, gdyż nie musiał
on uczestniczyć osobiście w rozmowach gorzowskich1427. W konsekwencji autor
ten uznał, że treść dokumentu odpowiada sytuacji z roku 1331 i nie zachodzi
potrzeba zmiany daty. Tym samym omawiane źródło nie jest — jego zdaniem
— wstępną gwarancją polską rozejmu dla Marchii, lecz indywidualną umową
trzech Nałęczów, „gwarancją bezpieczeństwa Marchii przed Polską po upływie
tego rozejmu” z ich strony1428.
Mamy zatem w literaturze dwie radykalnie sprzeczne interpretacje postawy
Wincentego z Szamotuł wobec własnego króla, którego był urzędnikiem. Według
Kłodzińskiego zachowywał on względem tegoż pełną lojalność, nawet jeśli musiał — dla dobra potrzebnego pokoju — udzielać kontrahentom w rokowaniach
bardzo daleko idących zobowiązań. Jako gwarant z ramienia króla „Wincenty
przeciwko tej stronie obiecuje wystąpić, która pierwsza pokój złamie”1429. Według
Zajączkowskiego natomiast właściwym celem dokumentu wojewody poznańskiego i jego braci była chęć zabezpieczenia się właśnie przed Łokietkiem przy
pomocy Marchii. Potrzebę takiego zabezpieczenia badacz ten dostrzegał w rzekomej wcześniejszej zdradzie wojewody na rzecz krzyżaków, zgodnie z treścią
małej kroniki lat 1330–1340. Ponieważ podczas wyprawy lipcowej Wincenty nie
przebywał w wojsku krzyżackim, lecz dowodził polskim (zeznanie sędziego Mikołaja), jego skryta współpraca z najeźdźcami miała się wyrazić w ułatwianiu
im intrygami działań wojennych, udzielaniu rad i wskazówek, paraliżowaniu
obrony1430. Pozostaje zapytać, jakim cudem udzielone skrycie dowódcom zakonu
„rady i wskazówki” mogły dostać się do wiadomości informatora małopolskiej
kroniczki. Albo czemu wojewoda poznański miał ułatwiać intrygami krzyżakom
swobodne łupienie tych akurat okolic, w których leżały jego własne dobra i majątki jego bliskich1431.
Przynajmniej w relacjach z Brandenburgią jakimś kryterium jest rzeczywista data gorzowskiego dokumentu. Za korektą Kłodzińskiego opowiedzieli się
Edmund Długopolski i Edward Rymar, którzy też odrzucili zarzut zdrady Wincentego z Szamotuł1432. Większość późniejszych badaczy pozostała przy roku
1331, bądź uznając argumenty Zajączkowskiego za przekonywające, bądź nie
1424

Tamże, s. 102–104.
S. Zajączkowski, Polska a zakon krzyżacki w ostatnich latach Władysława Łokietka,
Lwów 1929, s. 174–175.
1426
Tamże, s. 175–176.
1427
Tamże, s. 176.
1428
Tamże, s. 177; zob. także s. 170–171. Dokładniej następnie tenże, Polska a Wittelsbachowie w pierwszej połowie XIV w., Lwów 1935, rozdział II passim.
1429
A. Kłodziński, Rokowania..., dz. cyt., s. 80.
1430
S. Zajączkowski, Polska a zakon..., dz. cyt., s. 189, 211, 217.
1431
Zob. wyżej, przypisy 1409–1412 i odpowiadający im fragment tekstu.
1432
E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951, s. 282–
285; E. Rymar, Przynależność..., dz. cyt.,s. 60–65. Zob. wyżej, przypis 66.
1424
1425
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nawiązując zgoła do tej polemiki. Nie przynosiło to zresztą jednolitej opinii o Wincentym z Szamotuł. Można wyrazić już zdziwienie, że sam Zajączkowski przypisywał z jednej strony temuż Wincentemu „konszachty z krzyżakami” prowadzącymi
łupieską wyprawę, z drugiej zaś podkreślał słusznie wspólny interes jego i jego
braci oraz ich sąsiadów — panów brandenburskich z pogranicza — w zachowywaniu pokoju między Polską i Marchią, aby nie ucierpiały ich majętności1433.
W pełni za zdrajcę uznali wojewodę Szamotulskiego Joanna Gładyszówna,
a potem Jan Baszkiewicz. Pierwsza z wymienionych autorów analizowała szczegółowo dyskusję Zajączkowskiego z Kłodzińskim, opowiadając się w całości
po stronie Zajączkowskiego. Kontakty Nałęczów z Brandenburgią uważała za
tradycyjne i prowadzące niejednokrotnie do zdrady, od zbrodni rogozińskiej do
działań Sędziwoja z Czarnkowa. Miał to być przejaw ówczesnych nieporozumień
między władzą państwową a różnymi możnymi rodami1434.
Analogicznie w kontekście czasu zdrad możnowładczych widział „sprawę
Wincentego” Jan Baszkiewicz. Pisząc o nim, wyczerpał wszystkie możliwe wiadomości negatywne, pomijając wszystkie pozytywne. Tak więc: „Najbardziej bodaj
typowym przykładem zdrady możnowładcy feudalnego z niechęci do władzy centralnej, która ograniczała jego wpływy, była sprawa Wincentego z Szamotuł (...).
Była to zaś zdrada nie byle jaka, bo podwójna” — na rzecz Brandenburgii i krzyżaków. Co do pierwszej, Wincenty zobowiązał się „zabezpieczyć Marchię przed
atakiem Łokietka, a to przez zamknięcie przed Łokietkiem grodów należących do
Wincentego i jego braci oraz przez otwarcie ich dla margrabiego”. Ale ani słowa
o działaniu odwrotnym w przypadku ataku Brandenburgii, co przecież wyraźnie
napisane jest w źródle. Co zaś do krzyżaków, rzekomo „intrygował przeciw Łokietkowi, zdradzał ruchy wojsk i ułatwiał działania wojenne przeciw Polakom”
(w jaki sposób?). Znów ani słowa o tym, że (jak podają kroniczka 1330–1340,
Mikołaj z Błażejewa oraz Wigand) Wincenty śledził ruchy wojsk krzyżackich na
polecenie króla, ani o jego zasłużonym udziale w bitwie pod Płowcami1435. Taki
obraz zaprzecza już należnemu historykom obiektywizmowi w przedstawianiu
nieżyjących postaci. Za poglądem Zajączkowskiego opowiedział się krótko Marian Biskup, przyjmując zarówno wcześniejsze tajne kontakty wojewody poznańskiego z krzyżakami i Brandenburgią (w tej drugiej sprawie układ gorzowski),
jak i późniejsze pojednanie z Łokietkiem oraz śledzenie wojsk krzyżackich1436.
Przeważający jest jednak obecnie pogląd, że Wincenty z Szamotuł nie dokonał żadnej zdrady na rzecz zakonu krzyżackiego, zawarł natomiast tajny układ
z panami brandenburskimi, bez jakiegokolwiek udziału króla Władysława. Pogląd taki, który można uważać za pośredni, sformułował najpierw krótko Gerard
Labuda1437, potem nieco dokładniej Antoni Czacharowski. Przypominając zeznanie sędziego Mikołaja z Błażejewa, drugi z tych badaczy zwrócił uwagę, że mała

S. Zajączkowski, Polska a Wittelsbachowie..., dz. cyt., s. 73, 77.
J. Gładyszówna, Ludwik Wittelsbach margrabia brandenburski wobec Polski (czasy
Władysława Łokietka), „Roczniki Historyczne”, t. 9: 1933, s. 30–45.
1435
J. Baszkiewicz, Powstanie..., dz. cyt., s. 299–300. Podobnie tenże, Polska..., dz. cyt.,
s. 154, tu już jednak z uwagą, że „nie wszyscy badacze zresztą wierzą w tę zdradę”. Tamże, s. 155–156, krótka wzmianka o pojednaniu króla z Wincentym, który znów stanął
na czele wojsk wielkopolskich. Był to efekt przebaczania przez króla „nawet najmocniej
obciążonym” (s. 158).
1436
M. Biskup, Analiza bitwy..., dz. cyt., s. 84, 88–89.
1437
G. Labuda, Studia nad XIV wiekiem. II. Zdrada Wincentego z Szamotuł, Sprawozdania
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 71: 1964, s. 68–69.
1433
1434
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kronika 1330–1340 r. (Rocznik Traski) „opiera swe wiadomości na posądzeniach
i domysłach, gdy mówi” o rzekomym skrytym sprowadzeniu krzyżaków przez
Wincentego. „Próbowano zapewne w ten sposób tłumaczyć przyczynę klęsk zadanych przez Krzyżaków. Jednak, jak przyznał to sam rocznikarz, po bitwie pod
Płowcami wielu zwątpiło w prawdziwość pogłosek o zdradzie Wincentego z Szamotuł. Wobec tego ci, którzy zarzut zdrady wysunięty przeciw niemu uważają
za bezpodstawny, uzbrojeni są w silne argumenty”. Podejrzenia dotarły wszak
zapewne i do dworu królewskiego (z którym związany był autor omawianego
źródła) — i to właśnie spowodowało zawiązanie układu gorzowskiego z 18 VIII
1331 r., traktowanego przez Nałęczów Szamotulskich jako asekuracja przeciw
ewentualnym represjom. Również ten układ nie jest więc jeszcze zdradą, „jedynie
istniała możliwość tego czynu, i to (biorąc tekst dosłownie) tylko wtedy, gdyby im
król wyrządził jakąś «calumpniam aut iniuriam»”1438. Specjalny artykuł poświęcił
temu zagadnieniu Jan Pakulski, dochodząc — po ponownej analizie źródeł —
do analogicznych rezultatów1439. Nie było więc żadnych związków wojewody poznańskiego z krzyżakami, natomiast co do układu gorzowskiego „wypada uznać
go za akt tajny, zawarty przez Czarnkowskich bez wiedzy i zgody panującego. Nie
stanowi w sobie zdrady faktycznie dokonanej, lecz tylko formę zabezpieczenia
interesów”, co zresztą autor ten uważa za sui generis przestępstwo1440. Pakulski
uznał, że w Chęcinach król nie pozbawił Wincentego godności starosty, jedynie
podporządkował go bezpośredniemu zwierzchnictwu królewicza Kazimierza1441.
Niesłusznie odrzucił on natomiast posiadanie przez Wincentego i jego braci dóbr
na terenie Brandenburgii. „Munitiones ex ista parte fluvii Netze” musiały być
w dokumencie przeciwstawione „munitionibus ex illa parte”, z którymi nie mieli
oni wobec margrabiego żadnych zobowiązań. Gdyby było inaczej, różnicujące
sformułowanie „ex ista parte” byłoby w tekście źródła w ogóle niepotrzebne.
Tę samą orientację — uniewinnienie od zarzutu zdrady na rzecz zakonu
i uznanie układu gorzowskiego za akt czysto prywatny — kontynuowały następne głosy: Zbigniewa Wielgosza1442 i Heleny Chłopockiej1443. Obecny stan
badań wyrażają studia Tomasza Jurka (2006, 2010)1444. Nawiązując do literatury, badacz ten pisze, że odrzuca ona teraz zarzut zdrady na rzecz krzyżaków,
natomiast „wciąż podtrzymywane są wątpliwości co do układu landsberskiego z Brandenburczykami”1445. Negację zdrady całkowicie potwierdza — „rzadko

A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 107–109.
J. Pakulski, Stosunek wojewody poznańskiego Wincentego z Szamotuł do zakonu
krzyżackiego i Marchii Brandenburskiej, „Zapiski Historyczne”, t. 37: 1972, z. 3, s. 29–
45; zob. następnie tenże, Siły..., dz. cyt., s. 97–98, 101–102, 113, 115–116 i Nałęcze...,
dz. cyt., s. 62–63, 131–132.
1440
Tenże, Stosunek..., dz. cyt., s. 41.
1441
Tamże, s. 36.
1442
Z. Wielgosz, An regni pessimus defraudator et gentis? Jeszcze o Wincentym z Szamotuł, [w:] Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 467–473.
Zob. zwłaszcza przypis 17: „Tu wspomnę tylko, iż zarówno rocznikarz, jak i jego informatorzy z kręgu królewskiego dworu nie mieli jasnego poglądu w sprawie oceny postępowania wojewody poznańskiego”.
1443
H. Chłopocka, Wincenty z Szamotuł ..., dz. cyt., s. 823–824.
1444
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 23–24; tenże, Szamotulski Wincenty
(Wincenty z Szamotuł) h. Nałęcz, wojewoda poznański, starosta wielkopolski, [w:] PSB,
t. 46, Warszawa–Kraków 2009/2010, s. 582–584.
1445
Tenże, Szamotulski Wincenty..., dz. cyt., s. 583.
1438
1439
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komu chyba zrobiono w opinii potomnych tak wielką krzywdę” . Oskarżenie
wyszło jednak — jego zdaniem — zapewne z samego dworu królewskiego, aby
zrzucić na kogoś odpowiedzialność za „brak skutecznej obrony przed najazdem krzyżackim”. Inicjatorem mógł tu być nawet sam autor kroniczki 1330–
1340, a motywem — „zamęt kompetencyjny”, powstały po zjeździe chęcińskim
między Wincentym z Szamotuł jako starostą a królewiczem Kazimierzem. Dla
układu z Brandenburgią podtrzymuje Jurek rok 1331, widzi w nim wszakże
nawiązanie do rozejmu z roku 1329, ponieważ — jak wykazywał Kłodziński —
w 1330 cesarz Ludwik odsunął od boku syna stronnictwo panów brandenburskich i „anulował wszystkie podjęte przez nich decyzje”. Panom wielkopolskim
i brandenburskim zależało jednak na utrzymaniu pokoju — stąd wznowienie porozumienia1447. Przewidywało ono „faktyczną neutralizację prywatnych grodów
wojewody w Wieleniu i Czarnkowie, co kłóciło się wprawdzie z literą wierności
wobec króla, ale faktycznie sprzyjało polskim interesom, zapewniając spokój na
rubieży nadnoteckiej”1448.
Dotychczasowa dyskusja o roli wojewody Wincentego z Szamotuł przyniosła
jedną pewność — że nie zdradził on Królestwa na korzyść krzyżaków. Zeznanie sędziego Mikołaja z Błażejewa dotyczy faktu, natomiast relacja kroniczki 1330–1340
— czyjegoś domysłu na temat jakichś bliżej nieokreślonych „intryg chytrych, skrytych i ostrożnych”, mających zresztą dopomóc wrogowi w łupieniu m.in. dóbr rzekomego intryganta. Bardziej skomplikowana jest sprawa stosunku Wincentego do
Brandenburgii, choć i tu można zauważyć jedną rzecz niewątpliwą — obu stronom
układu gorzowskiego zależało wówczas na utrzymaniu pokoju. Za nierozstrzygnięty dotąd wypadnie zaś uznać problem rzeczywistej daty tego układu: 18 VIII
1331 czy 20 VIII 1329 r., z czego zresztą wynikają dalsze ważne konsekwencje. Po
pierwsze bowiem, korekty daty dokumentów zachowanych w kopii zdarzają się
w historiografii naukowej bardzo często; przeważnie decydują o tym świadkowie,
czasem wydarzenia. Na wiele tego rodzaju przykładów natrafiłem, pisząc choćby II
(genealogiczny) rozdział niniejszej pracy. Po wtóre jednak, jeśli zachodzi tylko możliwość zmiany daty, a nie ma takiej konieczności, badacze zwykli się przed taką
zmianą powstrzymywać. W danym przypadku chodzi więc o wartość argumentów Kłodzińskiego i kontrargumentów Zajączkowskiego. Jak pamiętamy, pierwszy
punkt tej polemiki dotyczy użytej w dokumencie gorzowskim tytulatury Wincentego: „miles palatinus Pozensis”, bez wzmianki o starostwie wielkopolskim1449.
Tytulatura ta nie ma jednak w omawianej sprawie istotnego znaczenia. Nawet niektórzy zwolennicy utrzymania daty 1331 r. (Jan Pakulski, Tomasz Jurek) nie dopatrywali się w akcie chęcińskim usunięcia Szamotulskiego ze starostwa, a tylko
podporządkowanie jego urzędu zwierzchnictwu królewicza, co miało spowodować
„zamęt kompetencyjny”1450. Rzeczywistą przyczyną pominięcia starostwa musiała
być brandenburska (a nie polska) redakcja dokumentu. Pisarzy z Zachodu (w tym
krzyżackich) interesowały urzędy Królestwa Polskiego o tyle tylko, o ile były konieczne do identyfikacji osoby. Stopień w hierarchii określało natomiast pasowanie
rycerskie, które tu zostało zaznaczone — pozytywnie dla Wincentego i Dobrogosta,
1446

Tenże, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 24.
Tenże, Szamotulski Wincenty..., dz. cyt., s. 582–583.
1448
Tenże, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 24.
1449
KDW, t. II, nr 1117. Zob. wyżej, przypisy 1422, 1425 i odpowiadające im fragmenty
tekstu.
1450
Zob. wyżej, przypisy 1441, 1447 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
1446
1447

174

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

negatywnie dla Tomisława . Tytuł wojewody, utożsamiający wystawcę dokumentu, był widocznie — jako o wiele starszy od urzędu starosty na ziemiach polskich
— bardziej znany również dla Brandenburczyków; z nim widocznie Wincenty występował na zjeździe gorzowskim. W niczym nie rozstrzyga sprawy również trzeci
punkt polemiki — margrabia Ludwik, gdziekolwiek przebywał w danym czasie,
pozostawał uznawanym przez obie strony oficjalnym władcą Brandenburgii1452.
Ważny jest natomiast punkt drugi. Skoro cesarz w 1330 r. odsunął „stronnictwo
starobrandenburskie” od rządów, a nawet unieważnił jego dotychczasowe postanowienia1453, to przed tym faktem układ gorzowski miałby charakter z obu stron
urzędowy, natomiast po nim (więc w 1331 r.) z obu stron czysto prywatny. Mógłby
więc o nim nie wiedzieć zarówno król polski, jak i margrabia wraz z cesarzem1454.
W obu jednak wypadkach głównym jego celem było zachowanie pokoju, na którym
zależało zarówno polskim, jak brandenburskim ziemianom z pogranicza. Na tym
tle niezbyt konsekwentnie przedstawia się pogląd Zajączkowskiego, który pisał zarówno, że także Wedelowie i Osten mogli działać „całkowicie na własną rękę, zasłaniając się samozwańczo autorytetem margrabiego”1455, jak i to, że Nałęcze starali
się o pokój „z wybitną jednak tendencją zabezpieczenia przede wszystkim Marchii”1456. Czemu także nie odwrotnie? Wszak każde porozumienie polega na tym,
że każda ze stron obiecuje wzajemnie coś drugiej. Tylko kapitulacje po przegranej
wojnie stanowią zobowiązania wyłącznie jednostronne.
Cały problem interpretacji układu gorzowskiego polega na tym, że historiografia naukowa cały czas operuje tylko połową jego źródeł. I z tej połowy wyciąga całość politycznych wniosków. Istnienie w przeszłości rewersału strony
brandenburskiej — jak świadczy nieskończona liczba analogicznych przykładów
— jest rzeczą w pełni oczywistą. Na obecny brak takiego rewersału zwracali już
uwagę niektórzy badacze1457, nie wyprowadzając jednak z tego wyraźnych konsekwencji. Jeśli porozumienie z Gorzowa dokonało się 20 VIII 1329 r., to — jako
wstęp do międzypaństwowego rozejmu — rewersał brandenburski powinien był
znaleźć się w Archiwum Koronnym w Krakowie. A wraz z nim (to w każdym razie) brandenburska ratyfikacja rozejmu, odpowiednik dokumentu Władysława
Łokietka z 29 X t.r. Jeśli zaś 18 VIII 1331 r., to — jako tylko odpowiednik zachowanego prywatnego dyplomu Wincentego i jego braci z Szamotuł — w rodzinnym
zbiorze dokumentów tychże Nałęczów wielkopolskich. Z dawnego Archiwum
Koronnego jednakże wiele dokumentów zaginęło1458. Dla przykładu — warunki
bliskiego chronologicznie naszym wydarzeniom pokoju kaliskiego (1343) znane
1451

KDW, t. II, nr 1117: „nos Vincentius miles palatinus Pozensis una cum fratribus nostris, domino Dobergost milite et Thomislav famulo”.
1452
Zob. wyżej, przypisy 1424, 1427 i odpowiadające im fragmenty tekstu.
1453
CDB, A t. 13, wyd. A. F. Riedel, Berlin 1857, s. 245 nr 62; A. Czacharowski, Społeczne
i polityczne siły..., dz. cyt., s. 105; T. Jurek, Szamotulski Wincenty..., dz. cyt., s. 583.
1454
Por. A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 109: „Układ ten był
najprawdopodobniej nie znany na polskim dworze królewskim, a być może również tajny
dla Wittelsbachów”.
1455
S. Zajączkowski, Polska a Wittelsbachowie..., dz. cyt., s. 77.
1456
Tamże, s. 75. Zob. tenże, Polska a zakon..., dz. cyt., s. 173: dokument Wincentego
„zabezpieczał przede wszystkim Brandenburgię i dawał jej przewagę nad Polską”.
1457
Tenże, Polska a Wittelsbachowie..., dz. cyt., s. 63–64; J. Pakulski, Stosunek..., dz. cyt.,
s. 40.
1458
S. Szczur, Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków 1990, s. 114–115,
118–120, 122–123.
1451
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są tylko z polskich dyplomów dla zakonu krzyżackiego, ponieważ krzyżackich
rewersałów dla Polski dziś już nie ma1459. Rodzinne archiwa zachowały się tylko
ze znacznie późniejszych czasów, a istniejące niekiedy dokumenty dla możnowładców z czasów jeszcze piastowskich znajdują się w różnych miejscach. Jak
pamiętamy, nadanie Wielenia i Wronek przez Łokietka kasztelanowi wieleńskiemu Wincentemu, stryjowi wojewody Wincentego z Szamotuł, przechowało się
(choć ostatecznie w postaci kopii) w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej1460.
Można założyć hipotetycznie, że zaginiony brandenburski rewersał porozumienia w Gorzowie był analogiczną odwrotnością znanego nam aktu Wincentego
z Szamotuł i jego braci. Obydwa te dokumenty wyszły przecież spod pióra tego
samego, obecnego tam pisarza. Zatem wystawcami tego rewersału musieli być
odbiorcy dokumentu Nałęczów — Hasso starszy i Wedego von Wedel oraz Betkin
von der Osten. Gdyby datą układu gorzowskiego był rok 1329, możliwy (choć
niepewny) byłby także sam margrabia Ludwik. Z kolei odbiorcami — wojewoda Wincenty z braćmi; w 1329 r. król Władysław był w każdym razie odbiorcą
rewersału ratyfikacji. Analogiczną do Wielenia i Czarnkowa rolę, jako nieudostępnione dla pochodów wojennych z jednej i drugiej strony, musiały tam odgrywać „munitiones” Wedelów i Ostenów na pograniczu — w każdym razie Drzeń
(Drezdenko)1461. Zobowiązania do obrony ziem polskich w razie napadu „per alias
vias” w rewersale zapewne nie było, ponieważ obydwa brandenburskie rody nie
posiadały dóbr „ex illa parte fluvii Netze”, a zatem nie wiązał ich stosunek lenny
z królem polskim. Nie można natomiast wykluczyć wzmianki o możliwości przejścia „cum omnibus munitionibus” pod protekcję tegoż króla, gdyby im cesarz
bądź margrabia „calumpniam aut iniuriam aliquam fecerit”. W 1329 r. byłaby to
tylko czysto formalna gwarancja uczynienia wszystkiego dla zachowania pokoju;
w 1331 — w obliczu opowiedzenia się cesarza za „stronnictwem miśnieńskim”
i odwołania przezeń syna do Bawarii — mogła wyrażać rzeczywiste niebezpieczeństwo dla brandenburskich kontrahentów układu gorzowskiego. Może więc
właśnie bardziej na ich potrzeby niż ewentualnie Wincentego z Szamotuł taka
formuła przeciw możliwości „oszczerstwa i krzywdy” znalazła się w dyplomatyce
tego układu1462. Wysuwane w literaturze zarzuty wobec stosunku Nałęczów Szamotulskich do Brandenburgii dadzą się więc rozmywać.
*
Jedno nie może już ulegać wątpliwości — wojewoda Wincenty służył wiernie
swemu królowi w jego polityce antykrzyżackiej, natomiast był zdecydowanym
zwolennikiem utrzymywania trwałego pokoju z Brandenburgią. Trwałego pokoju z Polską chcieli też wówczas (przynajmniej niektórzy) czołowi rycerze Nowej

KDW, t. II, nr 1217–1223; Lites..., t. II, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1892, dod. nr 6–13.
Zob. wyżej, przypis 283 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1461
Zob. A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 71–73.
1462
Por. tamże, s. 105: „Również rozejm (hantvrede) zawarty 29 I 1330 r. z Pomorzem
Zachodnim i częścią kapituły kamieńskiej był zapewne sukcesem dyplomatycznym rycerstwa z ziem pogranicza. Gwarantami tego rozejmu byli Bertram v. Greifenberg z zamkiem
w Schwedt oraz Hasso i Wedego v. Wedel z zamkiem Banie. W przypadku gdyby margrabia złamał warunki tego układu, wymienieni rycerze mieli ze swymi zamkami poddać się
książętom pomorskim”. Podobieństwo treściowe (a jest to prawie ten sam czas) wprost
zdumiewa. Wygląda na to, że mamy do czynienia z dziełami tego samego brandenburskiego pisarza, służącego wówczas widocznie Wedelom. Jak widać, w środowisku tym mocno
akcentowano zobowiązania władcy wobec swoich rycerzy.
1459
1460
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Marchii. Ułatwiało to kontakty — w końcu także rodzinne — między środowiskami z obu stron granicy nad Notecią. Od kiedy? Wszak w XIII stuleciu podobnych
kontaktów nie ma jeszcze ani śladu. Po zdobyczach brandenburskich w północno-zachodniej Wielkopolsce, stanowiących konsekwencję tragicznej śmierci
króla Przemysła, przyczyniło się do tego zachowanie polskich dóbr rycerskich
na zaanektowanym terytorium, co należy zawdzięczać zapewne wpływowi „króla
Czech i Polski” Wacława II, działającego na życzenie wielkopolskich elektorów1463.
Pierwsze znane źródłowo powinowactwo między wielkopolskim a brandenburskim domem rycerskim dotyczy właśnie Nałęczów i Ostenów. Konkretnie nawet
— osób występujących w dokumencie układu gorzowskiego. Z dwóch dokumentów margrabiego Ludwika (1338, 1345) wiadomo, że Dobrogost z Szamotuł to
„sororius” Betkina von der Osten1464. Cała dotychczasowa literatura utożsamia
go z bratem wojewody Wincentego, znanym z Gorzowa. Termin „sororius” rozumiał tu Adam Kłodziński jako „siostrzeniec”; pisał zatem, że jakaś Ostenówna była matką wojewody Wincentego i jego braci1465. Tego rodzaju interpretacja
przeniosłaby pierwsze znane rycerskie małżeństwo polsko-brandenburskie daleko w głąb XIII w. Przeczy jej wszakże chronologia; czas źródłowego występowania
Betkina von der Osten to lata 1330–13601466, a zatem rzekomy wuj byłby młodszy przynajmniej od jednego z rzekomych siostrzeńców, właśnie wojewody. Toteż
kolejni badacze, aż do dziś, traktują termin „sororius” jako oznaczający szwagra,
co jest również prawidłowe1467. Z dwóch możliwości: szurza (brat żony) lub swak
(mąż siostry)1468 wybrali dla Dobrogosta pierwszą, ponieważ najstarszy syn Betkina miał także na imię Dobrogost1469, musiał więc je odziedziczyć po rodzinie
matki, Nałęczówny. Żoną Betkina była Małgorzata; występuje ona w roku 1337,
kiedy margrabia zatwierdził jej wiano, i ponownie w 13451470. Taki układ genealogiczny (Betkin szwagrem, a Małgorzata siostrą trzech Nałęczów Szamotulskich: Wincentego, Dobrogosta i Tomisława) był w literaturze powtarzany dotąd
wielokrotnie1471. Wiek Wincentego (jak pamiętamy, już w 1328 r. wojewody1472),
a tym samym i jego rodzeństwa każe w danym rodowodzie umiejscowić zawarcie
małżeństwa Betkina z Małgorzatą stosunkowo blisko 1300 r., a więc niedługo
po wydarzeniach rogozińskich i agresji brandenburskiej na północno-zachodnią

Zob. wyżej, komentarz do przypisów 72 i 73 w tekście.
KDW, t. II, nr 1186 (nadanie dwóch posiadłości dla Betkina „de Ost” i Dobrogosta „de
Santzkowe sororio suo”), 1248 (zatwierdzenie darowizny jednej z nich przez Betkina „de
Ost” oraz Dobrogosta „de Samptur” joannitom). Dokumenty zachowały się w kopii; stąd
niekonsekwentny zapis polskiej miejscowości, co zmyliło wydawcę, który pierwszy zapis
odniósł do Sierakowa, a dopiero drugi do Szamotuł. Nie ulega wątpliwości, że wspólnikiem
Betkina był w obu wypadkach ten sam Dobrogost.
1465
A. Kłodziński, Rokowania..., dz. cyt., s. 118–119.
1466
A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 72–76.
1467
M. Koczerska, Uwagi o terminologii pokrewieństwa i powinowactwa w polskich źródłach średniowiecznych, [w:] Genealogia — problemy metodyczne..., dz. cyt., s. 45–46.
1468
Zob. M. Szymczak, Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka polskiego, Warszawa 1966, s. 171–173, 177–180.
1469
A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 73.
1470
Tamże, s. 73, 76, 121, 129.
1471
S. Zajączkowski, Polska a Wittelsbachowie..., dz. cyt., s. 69; A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły... (jak w przypisie poprzednim); J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt.,
s. 61, 63–65, 81, 133 i tabl. IV; E. Rymar, Przynależność..., dz. cyt., s. 63; T. Jurek, Szamotulski Wincenty..., dz. cyt., s. 582.
1472
Zob. wyżej, przypis 1354 i odpowiadający mu fragment tekstu.
1463
1464
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Wielkopolskę. Koligacja Nałęczów z domem, wówczas jeszcze geograficznie odległym (nadanie Drzenia Ostenom dopiero 1317 r.1473), w takich okolicznościach
czasowych budzi wątpliwości.
Zupełnie świeżo wypadło mi jednak w tym rodowodzie dokonać pewnej zmiany. Szwagrem Betkina von der Osten nie był Dobrogost brat wojewody Wincentego, lecz inny Dobrogost z Szamotuł, dotąd od tamtego nie odróżniany, Dobrogost
brat wojewody występuje w dokumencie gorzowskim (zatem 1329 lub 1331) jako
rycerz pasowany (miles), podobnie później jako cześnik kaliski (1339). Tymczasem Dobrogost z Szamotuł szwagier Betkina (więc 1338 i 1345) tytułu „miles”
wówczas nie posiadał, chociaż używał go w tych samych źródłach Betkin. Ponadto jeszcze w 1360 r. zapisano Dobrogosta z Szamotuł bez urzędu, tak samo
wspomniał go jeszcze pośmiertnie (pisząc o jego synach) Janek z Czarnkowa;
ze wcześniejszym cześnikiem kaliskim nie był on więc tożsamy1474. Zapiska z akt
kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 r. (niedawno publikowana
przez Macieja Zdanka), zawierająca pięć osób z domu Nałęczów Szamotulskich,
wymienia młodszego Dobrogosta razem z Sędziwojem z Czarnkowa (et dominis
Sanciwoyo et Dobrogost), dowodnym synem wojewody Wincentego, a oddzielnie
od ich pozostałych krewnych (babki ojczystej, stryja i matki). Przyjąłem więc, że
Dobrogost młodszy z Szamotuł był także — jako brat Sędziwoja — synem wojewody Wincentego stamtąd1475. Tym samym tenże wojewoda miał ponadto córkę
(a nie siostrę) Małgorzatę i zięcia (a nie szwagra) Betkina von der Osten — jako
szwagra dla jego syna (a nie brata). Oznacza to późniejszy, niż wynikało z dotychczas przyjmowanych danych, czas ślubu Nałęczówny z Ostenem. Skoro ich syn
Dobrogost von der Osten odbył pasowanie na rycerza w 1350 r., a w 1393 działał jeszcze inny ich syn, Arnold1476, to ślub ów należy datować na dwudzieste lata
XIV w., może nawet na końcową ich część, a zatem na okres bliski porozumieniu gorzowskiemu. Temu stanowi rzeczy odpowiada czas zatwierdzenia przez
margrabiego wiana Małgorzaty Betkinowej (1337)1477, gdyż wyznaczenie wiana
nie powinno zbytnio odbiegać od czasu zawarcia małżeństwa. Wydając córkę za
mąż, wojewoda Wincenty z Szamotuł nie tylko sam zbliżał się do Brandenburgii,
ale też starał się utworzyć w niej stronnictwo przyjazne Polsce. Ówczesne potrzeby obu państw sprzyjały takiemu rozwiązaniu, chociaż wciąż występowały także
historyczne i aktualne przeciwności.
Mikroskopijna kronika lat 1330–1333 i 1339–1340 zawiera wśród licznych
wiadomości o wojewodzie Wincentym również wzmiankę o jego zgonie. Jest to
jedyne pierwotne źródło dotyczące tego faktu. Jak pamiętamy, tenże Wincenty
„nieoczekiwanie strzałą przeszyty zginął” około (circa) 24 VI 1332 r.1478 Krótką
tę i nie mającą wytłumaczenia wzmiankę próbował wyjaśnić i rozbudował Jan
Długosz. Według niego wojewoda poznański zginął w zamachu, spowodowanym
przez sprzysiężenie (conspiracio) tych, którzy ponieśli szkody na skutek jego rzekomej zdrady. Jedna strzała współczesnego temu wydarzeniu źródła zamienia
się tu na wiele strzał (telis confossus), którymi ugodzili go spiskowcy. Miejsca ani

A, Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 71.
J. Bieniak, Ostatni Szamotulscy..., dz. cyt., s. 217–219; tamże źródła.
1475
Zob. wyżej, przypisy 284, 285 i odpowiadający im fragment tekstu. Wcześniej J. Bieniak, Ostatni Szamotulscy..., dz. cyt., s. 219.
1476
A. Czacharowski, Społeczne i polityczne siły..., dz. cyt., s. 73, 78.
1477
Zob. wyżej, przypis 1470.
1478
Zob. wyżej, przypis 1405.
1473
1474
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okoliczności zamachu kronikarz nie podaje, mamy więc tu tylko do czynienia
z domysłem1479. Domysł ten nie przyjął się zresztą w historiografii naukowej. Niektórzy badacze (Edmund Długopolski, Jan Pakulski, z pewnym znakiem zapytania również Helena Chłopocka) sądzili, że Wincenty z Szamotuł zginął w jakiejś
bitwie z krzyżakami1480; natomiast Tomasz Jurek — że raczej w wypadku na polowaniu1481. Słusznym argumentem tego ostatniego autora było to, że o jakichś
walkach w czerwcu 1332 r. nie posiadamy żadnych wiadomości. Zamach natomiast wydaje się (wbrew dotychczasowej literaturze) istotnie prawdopodobny,
tylko nie w wersji Długosza. Oskarżenie właśnie Nałęcza o zdradę na rzecz krzyżaków i zniszczenia nią spowodowane, oraz właśnie Nałęczów i Zarębów o zamordowanie króla Przemysła stwarza okolicznościową sytuację, w której trzeci
fakt — zamach na czołowego wówczas Nałęcza, żonatego z Zarębianką — mieści
się znakomicie. Jednakże w szczegółach trzeba pójść nie za kronikarzem piętnastowiecznym, lecz za pisarzem żyjącym współcześnie z tym zamachem. Nie
było to więc morderstwo zbiorowe (telis confossus et obtritus), lecz skrytobójstwo
(inopinabiliter telo percussus). Sprawcy tego nie znaleziono — analogicznie jak
zabójców Przemysła — a zatem zdążył błyskawicznie uciec. I dlatego relacja kroniczki 1330–1340 r. jest tak mało wyrazista dla badaczy. Przedstawia ona tylko
to, co ludzie wówczas „nieoczekiwanie” zobaczyli.
*
W późniejszych od „sprawy Wincentego z Szamotuł” czasach nie zauważamy
już takiego powiązania między Nałęczami i Zarębami ani ich pozycji na szczycie elity wielkopolskiej. Wojewodą kaliskim (1353–1354) był jeszcze młodszy
szurza Wincentego, Beniamin Zaręba z Kołdrębia, został jednak zabity przez
trzech konfederatów poznańskich, w tym przez siostrzeńca — Sędziwoja Nałęcza
z Czarnkowa1482. Do konfederacji (1352) przystąpiło 10 lub 11 Zarębów1483 oraz
5 Nałęczów1484. Nie byli to jednak wszyscy rodowcy z Wielkopolski. Z ówczesnych
Zarębów znamienny jest szczególnie brak najważniejszego — właśnie Beniamina
z Kołdrębia, w momencie zawiązania tej konfederacji kasztelana gnieźnieńskiego1485. Z Nałęczów — choćby Dobrogosta z Szamotuł, niepiastującego urzędu, ale
należącego do możnej rodziny1486. Łącznie współwystawcami dokumentu otwierającego konfederację było 86 osób, dających się zaliczyć do 19 pewnych rodów1487. Były też clenodia, które tam w ogóle nie uczestniczyły, przede wszystkim

Długosz, Ann., ks. IX, s. 177.
E. Długopolski, Władysław Łokietek..., dz. cyt., s. 321–322; J. Pakulski, Stosunek...,
dz. cyt., s. 42–43 (tenże autor pomija okoliczności zgonu Wincentego w monografii Nałęczów, s. 63); H. Chłopocka, Wincenty z Szamotuł..., dz. cyt., s. 824: „być może w czasie
walk z Krzyżakami”.
1481
T. Jurek, Średniowieczne Szamotuły..., dz. cyt., s. 24; tenże, Szamotulski Wincenty...,
dz. cyt., s. 583.
1482
J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 126–129; tamże źródła.
1483
Tamże, przypis 157.
1484
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 136.
1485
J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 127–129.
1486
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 138; zob. wyżej, przypis 1473. Pakulski wymienia
tu nadto Chwała Białego z Chomiąży, nie mamy jednak pewności, czy jeszcze wówczas żył.
1487
KDW, t. III, nr 1313.
1479
1480
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potężni wtedy Doliwowie z wojewodą kaliskim Mikołajem z Biechowa . Czas
konfederacji poznańskiej nie sprzyjał więc „wyróżnieniu” przez jakichś wrogów
spośród masy rycerstwa wielkopolskiego akurat Zarębów i Nałęczów. Podobnie
okres wielkopolskiej wojny domowej z lat 1382–1386. Opisująca wczesne fazy tej
wojny (do maja 1384) Kronika Janka z Czarnkowa wymienia wśród jej uczestników tylko jednego Zarębę, po stronie ziemian, mianowicie kasztelana śremskiego, którym był wówczas Andrzej z Żerkowa tego herbu1489. Pisze natomiast wiele
o Nałęczach. Przede wszystkim o kasztelanie nakielskim Sędziwoju Świdwie, stale obecnym w działaniach wojennych i pustoszeniu dóbr jako jeden z głównych
dowódców ziemian1490. Jednorazowo kronika wymienia także — w tym samym
obozie politycznym — dwóch innych Nałęczów posiadających urzędy, mianowicie sędziego kaliskiego Mikołaja z Chomiąży oraz kasztelana santockiego Dziersława z Ostrorogu1491. Dowiadujemy się z niej jednak i o sporze wewnętrznym
w obrębie tego rodu, który znalazł swój wyraz w toku danej wojny. W jakimś jej
epizodzie Sędziwój Świdwa pojmał Mikołaja z Jastrowia, syna Dobrogosta z Szamotuł. W odwecie Janek, brat Mikołaja, wraz z jednym z Grzymałów (Jaraczem
z Siedlca) porwali i zranili Sędziwojowego brata, Marcina z Dzwonowa1492. Badacze słusznie widzą w tym konflikt rodzinny o dobra szamotulskie1493; spowodował on wszakże rozszczepienie polityczne wśród Nałęczów w wojnie domowej.
Czyjąś równoczesną wrogość wobec Nałęczów i Zarębów można więc dostrzec
tylko w czasie Wincentego z Szamotuł. Jego nieznany wróg (lub wrogowie), który
rzucił nań oskarżenie o zdradę, sformułował widocznie również zarzut królobójstwa, odniesiony do starszych krewnych jego samego oraz jego żony. Podstawa
obu oskarżeń musiała być analogiczna: nie obroniono Przemysła II przed jego
zabójcami i nie obroniono przed krzyżackimi najeźdźcami złupionego przez nich
1488

J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 129; T. Jurek, Dzieje właścicieli,
dz. cyt., s. 301–302.
1489
MPH, t. II, s. 730. Ów kasztelan śremski podany tu bez imienia, tylko z literą N., której zresztą nie posiadają niektóre kopie kroniki. Prawdopodobnie nie było jej w oryginale.
Uczestniczył on. przywołany na pomoc przez kasztelana nakielskiego Sędziwoja Świdwę
herbu Nałęcz, 15 II 1383 r. w bitwie przeciw staroście wielkopolskiemu Domaratowi Grzymale. Imiennie Andrzej z Żerkowa wystąpił po raz ostatni w źródłach 18 I t.r., na zjeździe
ziemian w Pyzdrach wraz z innym Zarębą, kasztelanem ksiąskim Beniaminem z Jarocina
(KDW, t. III, nr 1807). O ewentualnej jego śmierci i nominacji następcy w ciągu zaledwie
czterech tygodni trudno jest myśleć, ze względu na ówczesne bezkrólewie. Źródłowy kolejny kasztelan śremski (1391–1393), Mikołaj z Królikowa (zresztą brat Andrzeja z Żerkowa),
był w latach 1387–1388 jeszcze kasztelanem rogozińskim (KSŁ, cz. 1, nr 626, 640, 641).
Toteż w literaturze dotyczącej Zarębów obecność w bitwie z 15 II 1383 przypisuje się wciąż
jeszcze Andrzejowi z Żerkowa (J. Bieniak, Krąg rodzinny Jadwigi z Żerkowa, [w:] Homines
et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, red. T. Jasiński, T. Jurek, J. M. Piskorski, Poznań
1997, s. 135–137; J. Pakulski, Familia..., dz. cyt., s. 235; W. Brzeziński, Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku,
Wrocław 2012, s. 241, 354). Natomiast Urzędnicy wielkopolscy..., dz. cyt., cz. 2, nr 545,
546, pomijają w ogóle informację Kroniki Janka z Czarnkowa o kasztelanie śremskim.
1490
MPH, t. II, s. 726–732, 753–756.
1491
MPH, t. II, s. 728, 731.
1492
MPH, t. II, rozdział 113 passim.
1493
J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 153; K. Górska-Gołaska, Dobra..., dz. cyt., s. 189–
190; J. Bieniak, Krąg rodzinny wojewody..., dz. cyt., s. 107; T. Jurek, Średniowieczne
Szamotuły..., dz. cyt., s. 26–28; J. Bieniak, Ostatni Szamotulscy..., dz. cyt., s. 213–214,
217–219.
1488
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terytorium. Obroną Wielkopolski dowodził wojewoda Wincenty, zawiniły więc jakoby jego „intrygi”; podczas zbrodni rogozińskiej przodkowie Nałęczów i Zarębów
(nieużywający jeszcze tych nazw) byli na pewno z królem w tym mieście, o czym
jeszcze pamiętano, choć chyba nie umiano już wskazać osób. Oskarżenie wobec
Wincentego przekazał ów ktoś od razu mikroskopijnej krakowskiej kroniczce;
o zarzucie wobec starszego pokolenia dwóch spowinowaconych wielkopolskich
rodów nie możemy tego powiedzieć, ponieważ kroniczka ta objęła tylko lata 1330–
1333 i 1339–1340. Raczej jednak paszkwil ten dotarł do Krakowa dopiero w końcu XIV w., skoro w Roczniku świętokrzyskim (vel mansjonarzy krakowskich)
obydwa obwinione kręgi genealogiczne występują już w postaci swych późnych
nazw rodowych (Nalancz et Szarambij), a nie jako przodkowie żyjących w swoim
czasie osób1494. W środowisku, w którym powstał, powtarzano więc go ustnie
z pokolenia na pokolenie, z czasem modernizując miana rzekomych sprawców.
Wysunięcie Nałęczów i Zarębów trzeba uważać za próbę konkretyzacji krążącej
w kraju wersji o zabiciu króla Przemysła przez nieokreślonych „swoich”, jaką
wyrażał szereg źródeł1495. Nie wiadomo kiedy dołączyła się do niej druga wersja, początkowo odmienna, a znana już wcześnie kapitule poznańskiej, zatem
pewnie i szlacheckim krewnym kanoników: o brandenburskich mordercach1496.
Sprawców z obu odmiennych wersji mechanicznie więc zsumowano, co najlepiej
przedstawia się właśnie w relacji Rocznika świętokrzyskiego: „Nałęczów i Zarębów, a także Sasów, którzy z nimi przybyli”1497. A więc razem — zarówno „sui”, jak
i wysłani przez margrabiów „armati non pauci homines”. Przy czym z tym wszystkim jakoby zgadzało się zauważalne powiązanie wojewody Wincentego z Szamotuł z Brandenburgią. Wprawdzie zarzucona mu przez kogoś zdrada dotyczyła
krzyżaków, gdyż układ gorzowski — jeśli rzeczywiście powstał on w warunkach
roku 1331 — nie był szerzej znany, ale musiano wiedzieć już o małżeństwie wojewodzianki z Betkinem von der Osten, a może już i wojewodzica Sędziwoja z jakąś brandenburską szlachcianką1498. Przede wszystkim jednak — o posiadaniu
przez Wincentego (a zapewne i jakichś innych Nałęczów) dóbr „ex ista parte fluvii
Netze” widzianych od brandenburskiego Gorzowa. Występujące wtedy zbliżenie
— w danych warunkach zresztą korzystne dla obu państw, do których należały
koligacące się rodziny — ówcześni przeciwnicy wojewodów Wincentego Nałęcza
i Marcina Zaręby przesunęli znacznie wstecz, choć bez uzasadnienia.
Owych przeciwników — oskarżycieli nie można jednak konkretnie określić.
Nie pozwala na to odpowiedzialność historyczna. Obarczyć kogoś zarzutem —
w tym przypadku oszczerstwa — wolno tylko w razie posiadania w pełni przekonujących argumentów. Ludzie żyjący w odległej przeszłości mają takie samo
prawo do dobrej pamięci jak ludzie współcześni. Dlatego to w sprawach obejmujących etykę nie powinno się stawiać powierzchownych hipotez dla wzmocnienia
opinii o własnej pomysłowości.

Zob. wyżej, przypis 1202. Zainteresowanie autora tego właśnie rocznika ukształtowaną już denominacją rodów podkreśla W. Drelicharz, Wiadomości genealogiczne i heraldyczne w annalistyce ziemi krakowskiej XIII–XV w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego”, nr 10, Warszawa grudzień 1993, s. 18–19.
1495
Zob. wyżej, przypisy 1157–1164 i odpowiadający im fragment tekstu.
1496
Zob. wyżej, przypisy 1146–1150 i odpowiadający im fragment tekstu.
1497
Zob. wyżej, przypis 1202.
1498
O pierwszej żonie Sędziwoja pisali: J. Pakulski, Nałęcze..., dz. cyt., s. 65, 91 i przypis
III/205; K. Górska-Gołaska, Dobra..., dz. cyt., s. 194, 196; E. Rymar, Przynależność...,
dz. cyt., s. 63.
1494
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otychczasowa literatura zagadnienia, nader obszerna, wyraża się zarówno osobnymi artykułami (choć te sprowadzają się do paru pozycji),
jak rozdziałami szerszych tematycznie monografii (zwykle dotyczących całego panowania króla Przemysła II), jak wreszcie dłuższymi
lub zupełnie krótkimi uwagami w opracowaniach wiążących się tylko
pobocznie z przedstawionym w niniejszej monografii tematem. Mimo tej obfitości
wpisów temat nasz pozostawał dotąd nierozwiązany. Ponieważ wczesne źródła
wymieniały jako sprawców zabójstwa dokonanego na Przemyśle 8 II 1296 r. bądź
margrabiów brandenburskich (którzy wysłali na miejsce ówczesnego pobytu
króla, więc do Rogoźna, zbrojny oddział), bądź nieokreślonych „swoich” (zatem
jakichś poddanych zabitego monarchy), a przekazy późniejsze jednych i drugich
jako działających wspólnie, nazywając przy tym „swoich” rodowymi mianami
Zarębów i Nałęczów — literatura naukowa przyjęła w olbrzymiej większości właśnie ten ostatni punkt widzenia w przekonaniu, że godzi on całość wiadomości
źródłowych. W pojęciu dotychczasowych badaczy Przemysł II zginął więc z winy
zarówno wrogów zewnętrznych (tj. Brandenburczyków), jak i „opozycji wielkopolskiej”, w której widzi się rody Nałęczów i Zarębów. Margrabiów brandenburskich obciążają przy tym wszyscy bez wyjątku; co do „wrogów wewnętrznych”
— tylko pojedynczy autorzy nie wierzą w ich udział bądź przemilczają tę kwestię.
Badacze przyjmujący ów udział (a więc większość) różnie jednak pojmują współpracę między obu winnymi stronami, zatem kto inspirował, a kto wykonał zamach. Najczęściej podaje się, że wykonali go Brandenburczycy, a „wielkopolska
opozycja” im w tym pomagała. Pomoc tę widzi się w udzielaniu informacji, a także w ułatwieniu dobrnięcia do celu (rozstawne konie, żywność). Udział Zarębów
i Nałęczów (a konkretnie jakichś osób z tych rodów) miał być przy tym możliwie
tajny. Wreszcie wszyscy zgadzają się, że pierwotnym celem przedsięwzięcia nie
było zabicie, lecz porwanie króla. Przemysł zginął, ponieważ w utarczce został
ranny i nie można go było bezpiecznie przewieźć do Brandenburgii.
Konkretną omawianą sprawą były też motywy zamachu. Jeśli chodzi o margrabiów, nie budzą one wątpliwości; zależało im na dalszym prowadzeniu rozpoczętej i na razie zahamowanej ekspansji na ziemie polskie. Autorzy wymieniają
jako główny cel tychże Pomorze Gdańskie; bezpośrednio po śmierci Przemysła
rozpoczął się jednak ich zdobywczy najazd nie tam, lecz na nadnotecką część
Wielkopolski, o którą już wcześniej toczyły się ciężkie walki. Ze względu na słabe

182

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

zaludnienie tego obszaru był to dla margrabiów stosunkowo najłatwiejszy kierunek działania. Z dokumentów wiadomo, że nie uznawali oni także koronacji
Przemysła, dokonanej siedem miesięcy wcześniej.
Skomplikowana natomiast jest sprawa motywów przypisywanych Nałęczom
i Zarębom. Literatura szuka ich wyraźnie „na siłę”, nie wykazując przy tym konsekwencji. Tak więc z jednej strony docenia się wielkopolską koncepcję zjednoczeniową, widząc ją jako powstałą przy Przemyśle i popieraną przez miejscowe
możnowładztwo, liczące na kierowniczą rolę w przyszłym zjednoczonym państwie; z drugiej zaś wyłącza się automatycznie z tak rozumianego możnowładztwa
obydwa wspomniane rody, choć zajmowały one wówczas najwyższe urzędy, a ich
przedstawiciele do samego końca pozostawali w otoczeniu monarchy, świadcząc
na jego dokumentach. Nie byli więc żadną „opozycją wielkopolską”, lecz przeciwnie — rządem. Podobnie pisano, że zamachu nie dokonali sami „swoi”, gdyż nie
dałoby im to żadnej korzyści, ani sami Brandenburczycy, ponieważ nie byliby
w stanie dokonać tego bez pomocy krajowców, a zatem uczynili to razem Brandenburczycy, Nałęcze i Zarębowie. Jakiej korzyści nie mogli osiągnąć inni „swoi”,
a oni mogli? Zauważono również zainteresowanie Zarębów połączeniem z Wielkopolską Pomorza Gdańskiego (udział w odpowiednich aktach), gdzie zaczęli
otrzymywać majętności i urzędy. Co zatem mogło skłonić ich do uczestnictwa
w rozbijaniu owego połączenia przez działanie na szkodę Wielkopolski, a na korzyść Marchii? Analogicznie Nałęczom — co dawało rozbicie ich dóbr ziemskich
między dwa wrogie państwa w wyniku natychmiastowego po zabiciu Przemysła najazdu brandenburskiego na nadnotecki skrawek Wielkopolski? Znacznie
późniejsze zbliżenie Nałęczów Szamotulskich do Brandenburgii, przedstawiane
jako argument, nic tu nie wnosi, ponieważ wobec utrwalonej już zmiany granicy tymże Nałęczom zależało na utrzymaniu pokoju, gdyż wojna niszczyłaby ich
posiadłości. Częste dzierżenie przez Nałęczów urzędów kasztelańskich na granicy z Brandenburgią traktuje się jako łatwość kontaktu z tym krajem, a zatem
pośrednio jako dowód uczestniczenia tychże w zbrodni rogozińskiej. Tymczasem
jest to przede wszystkim dowód zaufania książąt wielkopolskich do ludzi z tego
rodu, skoro powierza się im ważne placówki, niebezpieczne właśnie od strony
Marchii. Do jakich absurdów w wizji skierowanej przeciw Nałęczom i Zarębom
w sprawie wydarzeń z 1296 r. może dochodzić, świadczy fakt, że nawet nadanie
ziemskie Władysława Łokietka dla Nałęcza Wincentego Tomisławica na zagrożonym obszarze nadnoteckim zostało potraktowane jako dowód na uprzednie
popełnienie przez tegoż zdrady.
Utrzymanie się dotychczasowej koalicji (przy Przemyśle) Zarębów i Nałęczów
z innymi rodami, wyrażone wspólną elekcją Władysława Łokietka jako następcy
nieżyjącego króla, tłumaczono niewiedzą tychże innych rodów o udziale tamtych
w zbrodni rogozińskiej. Co więc miał dać ten udział, skoro nic w składzie elity
się nie zmieniło? Szukając rozpaczliwie możliwej przyczyny, zwolennicy tegoż
udziału przeszli wreszcie od racjonalności do sfery emocji. Miałoby więc nią być
„wspomnienie zdrad i konfiskat”. Chodzi tu o zajęcie Kalisza w 1284 r. na rzecz
księcia wrocławskiego Henryka Prawego przez wielkopolskiego Zarębę, Sędziwoja z Jarocina; za co rzeczywiście jakieś jego dobra uległy konfiskacie. Wydarzeń z Kalisza i ewentualnie z Rogoźna nie można jednak w ogóle porównywać.
W XIII w. wystąpienia przeciw jednym książętom dzielnicowym na korzyść drugich zdarzały się niejednokrotnie; zmieniały się więc panowania w poszczególnych dzielnicach. Mord na polskim władcy w interesie wrogów zewnętrznych
byłby wszakże czymś zupełnie innym. Epizod kaliski zakończył się ostatecznie
porozumieniem Przemysła z Zarębami (w tym i z Sędziwojem) i powrotem tychże
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na wysokie urzędy. Jakiekolwiek ponowienie buntu przeciw władcy groziłoby
w tych warunkach już definitywną utratą odzyskanej pozycji. Wbrew zatem panującemu poglądowi wydarzenie z Kalisza stanowi bardziej argument przeciw
udziałowi Zarębów w zamachu na Przemysła II niż za takim udziałem. Na koniec
pozostają jeszcze do wyliczenia dwie okoliczności. Po pierwsze, akurat w 1284 r.
Przemysł był (choć chwilowo) sojusznikiem Brandenburgii (za pośrednictwem
właśnie margrabiów z linii joannickiej miało się dokonać jego drugie małżeństwo
— z królewną szwedzką). Natomiast późniejsze pogodzenie się Zarębów z nim
nastąpiło wtedy, kiedy wszedł w przymierze z Pomorzem Zachodnim przeciw
Marchii. Po wtóre, podczas wydarzeń kaliskich akurat Nałęcze stali dowodnie po
stronie księcia wielkopolskiego (przywilej Przemysła II dla kasztelana poznańskiego Tomisława z Szamotuł właśnie w trakcie wyprawy rewindykacyjnej na
Kalisz). Połączenie więc w literaturze Brandenburczyków, Zarębów i Nałęczów
przeciw Przemysłowi jest — w świetle sytuacji politycznej owego czasu — tylko
sztuczną mieszaniną.
Zupełny brak realnych motywów rzekomego uczestnictwa Nałęczów i Zarębów w zbrodni rogozińskiej wymaga, aby całą tę sprawę rozważyć na nowo.
Należałoby przy tym zacząć od historii przodków owych rodów, ze szczególnym
uwzględnieniem związków tychże z książętami dzielnicy wielkopolskiej.
*
Późne źródła, oskarżające Zarębów i Nałęczów, wymieniały tylko ich nazwy rodowe. Korzystający z nich badacze próbowali natomiast doszukiwać się w ich
obrębie jakichś rodzin czy nawet osób. Chodzi więc o rodzinę Nałęczów z Szamotuł i Czarnkowa (jako posiadających dobra niedaleko Rogoźna), z Zarębów
zaś o Sędziwoja z Jarocina oraz wojewodę poznańskiego Beniamina (jako związanych z wypadkami kaliskimi 1284 r.). W niniejszej pracy wypadło więc zbadać
szamotulską linię Nałęczów oraz dwa kręgi osobowe, obejmujące zresztą całość
ówczesnych Zarębów. W ostatnim dokumencie króla Przemysła, wystawionym
w Poznaniu 25 I 1296 (dyplom z datą 3 II t.r. jest całkowicie bezwartościowym
falsyfikatem), na pięciu świadków występuje dwóch Nałęczów Szamotulskich
(kasztelan zbąszyński Kiełcz z bratem Dobrogostem) oraz jeden Zaręba (właśnie
wojewoda Beniamin). Ponieważ dokument ten wyprzedza jeszcze przedśmiertną
podróż króla, nie znamy źródłowo nikogo, kto towarzyszył mu w Rogoźnie, choć
świadków z 25 I można uważać za bardzo tam prawdopodobnych.
Badanie zacząłem od Nałęczów Szamotulskich jako jednego kręgu rodzinnego.
Wymienieni świeżo bracia Kiełcz i Dobrogost byli synami Tomisława z Szamotuł,
gdyż późniejsze źródła tak określają Dobrogosta. Ich braćmi byli także kasztelan
wieleński Wincenty (obdarowany przez Łokietka w 1298 r. Wieleniem, Wronkami
i pięciu wsiami), archidiakon poznański mniejszy Mikołaj oraz Jan z Pomorzan.
Historiografia naukowa przyjmuje taką genealogię ówczesnej linii szamotulskiej,
z wyjątkiem Krystyny Górskiej-Gołaskiej (próbującej usunąć z niej Kiełcza) i Jana
Pakulskiego (analogicznie Wincentego). Potomstwo Kiełcza nie dziedziczyło rzeczywiście w samych Szamotułach; w niektórych wsiach z dziedzictwa Tomisława
z Szamotuł (które znamy dzięki przywilejowi Przemysła II z 1284 r.) znajdujemy
później Nałęczów o imieniu Kiełcz. Imię to ród ów przejął zupełnie świeżo od
Awdańców, jego rozpowszechnienie tam było więc genealogicznie ograniczone.
Nałęczów używających imion właściwych domowi Szamotulskich (w tym Kiełczów) widzimy w XIV i XV w. także w ziemi sieradzkiej; ich dobra tamtejsze nadał
widocznie Łokietek właśnie Kiełczowi Tomisławicowi, który był jego stałym zwolennikiem. Co do Wincentego (źródłowego Tomisławica), Pakulski nie uznawał go
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za syna Tomisława z Szamotuł, ponieważ jego zdaniem były to osoby sobie współczesne. Rozstrzyga jednak sprawę wspomniany już przywilej Przemysła II dla
tegoż Tomisława, który mówi o zasługach odbiorcy jeszcze dla Przemysła I (więc
przed 1257 r.), w zamian za co otrzymał on odeń zezwolenie na targ w Szamotułach. Oznacza to różnicę wieku między Tomisławem a Wincentym Tomisławicem,
który rzeczywiście był wobec tego właśnie jego synem.
Analogiczny problem sporny występuje w poprzednim pokoleniu rodziny. Tomisława z Szamotuł ogół badaczy uważa za syna Wincentego z Szamotuł, występującego z tą przydawką własnościową w 1231 r. (jest to pierwsza wzmianka
źródłowa o Szamotułach). Tomasz Jurek utożsamia jednak tego Tomisława
z jego imiennikiem, synem kasztelana poznańskiego Tomasza, uwięzionym
wraz z ojcem przez Przemysła I w 1248 r. Ów Tomisław Tomaszowic w chwili
uwięzienia był cześnikiem poznańskim. Urząd ten pełnił później (1256–1271)
Tomisław z Szamotuł, ale tymczasem po dwóch innych osobach. Nie był to więc
jeden ciąg, który mógłby świadczyć za identyfikacją. Rocznik kapituły poznańskiej podaje innych synów kasztelana Tomasza w zapisce o uwięzieniu (cześnik
Tomisław), a innych w późniejszej (1249) zapisce o uwolnieniu (Jan i Sędziwój).
Sprzeczność tę można wyjaśnić tylko tak, że w pierwszej annalista wymienił tylko dostojników, a uwolnienia cześnik nie doczekał. Tomisław z Szamotuł i Tomisław Tomaszowic byli zatem innymi osobami, a ojcem pierwszego z nich był
rzeczywiście Wincenty z Szamotuł, za czym przemawiają kryteria dziedziczenia,
chronologii oraz imionowe. Tomaszów bowiem w linii szamotulskiej w ogóle się
nie spotyka, imię Wincenty nosił zaś zarówno syn Tomisława z Szamotuł, jak
i dwóch jego wnuków.
Wnuków tych znów dotychczas niesłusznie identyfikowano. Byli to: Wincenty
z Szamotuł (z Pomorzan), wojewoda poznański i starosta wielkopolski w ostatnich latach panowania Władysława Łokietka, i Wincenty z Wielenia, występujący
w latach 1319–1325. Wojewodę Wincentego pisze z Szamotuł bądź z Pomorzan
(a nigdy z Wielenia) Kronika Jana Długosza. W 1329 lub 1331 r. (układ gorzowski z partnerami brandenburskimi) wojewoda Wincenty dysponował już jednak
grodem w Wieleniu. Ponieważ Wieleń był grodem, a Pomorzany tylko wsią, wojewoda nie mógłby pisać się z Pomorzan (jako rezydencji), gdyby już po ojcu
odziedziczył Wieleń. Synem kasztelana wieleńskiego Wincentego, który otrzymał
ów gród od Łokietka (1298) był przeto Wincenty z Wielenia z lat 1319–1325,
inny niż wojewoda; ten ostatni zaś odziedziczył Pomorzany po swym ojcu Janie
stamtąd, później zaś Szamotuły po stryjach. Obaj utożsamiani dotąd Wincentowie byli więc braćmi stryjecznymi. Każdy z nich miał rodzonego brata Tomisława — wojewoda Wincenty świeckiego (znanego z układu gorzowskiego, później
kasztelana poznańskiego, dowodnie pieczętującego się Nałęczem), Wincenty
z Wielenia duchownego (w piśmie papieskim określanego jako syn rycerza Wincentego, którym mógł być tylko kasztelan wieleński). Za odrębnością wojewody
oraz Wincentego z Wielenia przemawiają nadto dalsze losy darowizny Łokietka z 1298 r. Choć została ona przekazana kasztelanowi Wincentemu prawem
dziedzicznym (ze swym potomstwem), w 1348 r. była już znów królewszczyzną,
a później (w XV w.) właściciele Szamotuł — Świdwowie — tylko jej tenutariuszami. Przyczyną tego mogło być jedynie wygaśnięcie potomstwa tegoż kasztelana Wincentego; a zatem bezdzietna śmierć jego syna, Wincentego z Wielenia.
Natomiast wojewoda Wincenty z Szamotuł i Pomorzan takie potomstwo pozostawił — jak wiadomo, od niego pochodzą Nałęcze Czarnkowscy. Przejściowe posiadanie Wielenia przez wojewodę było widocznie wynikiem jakiejś jego umowy
z żyjącym jeszcze duchownym Tomisławem jako synem odbiorcy nadania. Całą
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argumentację zamyka dowód źródłowy (z którym zapoznałem się już w trakcie
pisania pracy), mianowicie świeżo drukowana zapiska z akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 r. Znajduje się w niej rodzina nieżyjącego już
wówczas wojewody Wincentego z Szamotuł i Pomorzan. Mianowicie (w kolejności
podanej w źródle): anonimowa wdowa po Janie z Nieczajny, jej syn Tomisław
z Wronek (brat wojewody Wincentego; Wronki, tak jak Wieleń, należały do darowizny Łokietka z 1298 r.), Sędziwój (dowodny syn wojewody, przodek Czarnkowskich), Dobrogost (identyczny ze skądinąd znanym Dobrogostem z Szamotuł; jak
wskazuje miejsce, młodszy brat Sędziwoja), wreszcie wojewodzina (palatinissa)
Eufemia — zatem wdowa po wojewodzie Wincentym. Anonimowa Janowa, jako
matka Tomisława, była więc również matką wojewody Wincentego z Szamotuł,
którego ojcem był wobec tego Jan z Pomorzan. W zapisanej tu Nieczajnie można
dopatrywać się jej oprawy wdowiej.
Po omówieniu kwestii spornych przychodzi miejsce na chronologiczny rodowód szamotulskiej linii Nałęczów. Otwiera ją Wincenty z Szamotuł, świadek
dokumentu Władysława Starego (Laskonogiego) z 23 IV 1231 r. W ówczesnej wielkopolskiej wojnie domowej Nałęcze opowiadali się zrazu po stronie tego właśnie
księcia; wojewoda jego Dobrogost poległ pod Ujściem (1227). Potem jednak służyli Władysławowi Odowicowi, pełniąc przy nim urzędy; Wincenty był wówczas
(1232–1233) kasztelanem zbąszyńskim, a inny Nałęcz — Dzierżykraj — nawet
wojewodą Odowica. Długosz, podając dostojników, którzy usunęli z Wielkopolski rządy książąt śląskich na rzecz synów Odowica — Przemysła I i Bolesława
Pobożnego — wymienia m.in. dwóch Nałęczów. Ostatnią wiadomość o Wincentym przynosi dokument obu młodych książąt wielkopolskich z drugiej połowy
1241 r., niepodający jednak urzędów. Dziedzic Szamotuł mieści się tam na trzecim miejscu w testacji, między (skądinąd znanymi) wojewodą gnieźnieńskim
i kasztelanem poznańskim (zresztą również Nałęczami). Wszystko to świadczy
dalej o znakomitych stosunkach między tym rodem a wielkopolskimi Piastami.
Budzi więc zdziwienie konflikt Przemysła I z kasztelanem poznańskim Tomaszem
— uwięzionym (1248), a następnie uwolnionym (1249), który nie wrócił wszak
już na zajmowany urząd. Według czternastowiecznej dopiero Kroniki wielkopolskiej miał to być tajny spisek zmierzający do przywrócenia Wielkopolski księciu
śląskiemu (legnickiemu) Bolesławowi Rogatce. Może to jednak tylko domysł.
Wincenty z Szamotuł miał trzech synów: Tomisława, Dzierżykraja i Dobrogosta — w tej kolejności starszeństwa. Szamotuły odziedziczył po ojcu Tomisław.
Był on kolejno cześnikiem poznańskim (1256–1271), kasztelanem nie wiadomo
gdzie (o tym świadczy chronologia poprzedników i następców), kasztelanem poznańskim (1279–1286), wojewodą poznańskim (1286–1293), wreszcie kasztelanem i sędzią gnieźnieńskim (1293–1294). W czasie epizodu kaliskiego z 1284 r.
poparł Przemysła II i otrzymał przywilej immunitetowy dla wszystkich swoich
dóbr, tj. dwunastu wsi (13 X t.r.). Kariera jego dowodzi zaufania, jakim cieszył
się u Przemysła. Zastanawia jednak jej zakończenie. Godność wojewody objął
on po Beniaminie Zarębie, który musiał z niej odejść — co powszechnie przypisuje się konsekwencjom wydarzeń kaliskich. Wszelako później musiał zamienić
się z tymże Beniaminem na niższe urzędy, choć dwa równocześnie. Sytuacja ta
wskazuje na ówczesną złożoność stosunku Przemysła II do Zarębów i Nałęczów
oraz obu tych rodów do siebie nawzajem. Koronacji Przemysła Tomisław z Szamotuł już nie doczekał. Tomasz Jurek uważa go za założyciela w Szamotułach
miasta. Pięciu synów Tomisława wymieniłem już w Podsumowaniu wcześniej;
miał on także córkę — żonę Beniamina z Nękanowa, syna wojewody poznańskiego Beniamina Zaręby. Zachodzące między Tomisławem a Beniaminem
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powinowactwo mogło wpłynąć na dobrowolną umowę między nimi w sprawie
zamiany urzędów; nie wiemy jednak, kiedy ono nastąpiło.
Dzierżykraj, młodszy brat Tomisława z Szamotuł — to z kolei podsędek poznański (1278), kasztelan drzeński (1279–1282), kasztelan santocki (1286–1290)
i kasztelan ujski (1294). Powierzanie mu urzędów nad granicą brandenburską
świadczy o zaufaniu, jakim darzył go Przemysł II. Nie wiadomo, czy żył jeszcze w czasie mordu w Rogoźnie. Nadgraniczne kasztelanie piastował również
syn jego Chwał — najpierw czarnkowską (1288–1292), potem po ojcu ujską
(1299). Przemysł zabierał go chętnie na zjazdy poza dzielnicę. Monografia Nałęczów pióra Jana Pakulskiego przyjmuje jako drugiego syna Dzierżykrajowego
Dobrogosta z Dzwonowa, przodka domu Świdwów. Ze względu na zauważalną
współpracę archidiakona Mikołaja Tomisławica z Szamotuł z synami tegoż Dobrogosta (dokument Mikołaja z ich aktywnym udziałem) koncepcję tę można
uważać za prawdopodobną. Nie piastując wcześniej urzędów, Dobrogost został
(1307/1308) przy Henryku głogowskim od razu wojewodą poznańskim. W czasie
dwukrotnego pobytu Władysława Łokietka w Wielkopolsce w 1314 r. Dobrogost
nie pojawił się przy nim ani razu, a na jednym z dokumentów tego władcy (29 XI
t.r.) wystąpił wojewoda poznański Mikołaj. Dziedzic Dzwonowa bronił więc dalej panowania Głogowczyków i za to został przejściowo usunięty z urzędu. Od
1316 r. był już ponownie wojewodą, tym razem z ramienia Łokietka; t.r. obronił
Dzwonowo przed najazdem brandenburskim. Zmarł między 1320 a 1321 r.; miał
dwie kolejne żony, z pierwszej synów Dzierżykraja Świdwę i Abrahama, z drugiej
nieznane potomstwo. Znane są dwie jego siostry: żona Borka z Sierakowa herbu
Napiwo (matka wojewody poznańskiego i starosty wielkopolskiego Przybysława
Borkowica) oraz żona jakiegoś Sułka.
Najstarszy syn Tomisława z Szamotuł — Wincenty — był najpierw po ojcu
cześnikiem poznańskim (1272), przynajmniej w latach 1278–1280 zajmował jakiś nieznany urząd (chronologia poprzedników i następców), następnie kasztelanię santocką (1281–1282) i na koniec wieleńską (1286–1298). Jak w wypadku
stryja — Dzierżykraja, również nadgraniczne kasztelanie Wincentego świadczą
o zaufaniu Przemysła II do Nałęczów. Dnia 15 V 1298 r. Łokietek nadał mu
wieczyście gród Wieleń, miasto Wronki, pięć wsi i cło na Warcie; jest to ostatnia
wiadomość z jego życia. Miał synów: Tomisława, po kilku innych prałaturach
kantora gnieźnieńskiego, oraz Wincentego z Wielenia, może tożsamego z kasztelanem przemęckim (1326).
Z kolei Kiełcz Tomisławic był przy Przemyśle II miecznikiem gnieźnieńskim
(1286), kasztelanem santockim (1293–1294), kasztelanem zbąszyńskim (1295–
1296); towarzyszył królowi przy jego ostatnim dokumencie. Po zgonie Przemysła
aż do końca własnego życia był wierny Władysławowi Łokietkowi. Książę ten
przeniósł go (1296/1297) na kasztelanię gnieźnieńską. W czasie rządów czeskich
nie znajdujemy Kiełcza w żadnych zachowanych źródłach. Po powrocie Łokietka natychmiast stanął przy nim, otrzymując odeń godność wojewody poznańskiego (1306–1308) — raczej tytularną, skoro Łokietek uzyskał tylko skrawek
tego województwa. Z tytułem tym Kiełcz występował przy księciu na Pomorzu
i w Krakowie. Potomstwo jego poznajemy na podstawie kryterium imionowego
wśród Nałęczów wielkopolskich i sieradzko-łęczyckich; dobra w tych ostatnich
ziemiach nadał widocznie Łokietek swemu niezawodnemu stronnikowi.
Dobrogost, trzeci z synów wojewody Tomisława, odziedziczył po nim Szamotuły. Współnie z bratem Kiełczem wystąpił na ostatnim dokumencie Przemysła II
(25 I 1296), potem z nim ponownie — już przy Łokietku, w nadaniu dla innego
brata, Wincentego — tu z tytułem stolnika (1298). Za rządów czeskich nie ma go
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w źródłach. Potem stronnik Henryka Głogowczyka, który darował mu „za wierne
służby” wieś Gradowice, występuje jednak bez urzędu. W początku powstania
rycerzy wielkopolskich na rzecz Łokietka (około 1312) Dobrogost pobił wojsko
głogowskie pod Kłeckiem. W 1314 r. wystąpił przy księciu Władysławie pod Poznaniem; zachowany w kopii dokument podaje jego urząd w zniekształceniu;
uwzględniając całą testację, można odczytać go jako kasztelanię gnieźnieńską.
Następnie zmarł, a Szamotuły znalazły się po jakimś czasie w ręku synowca,
Wincentego z Pomorzan.
Czwarty syn, duchowny Mikołaj zwany Szamotuła, tylko kanonik poznański
(1296–1304), następnie archidiakon poznański mniejszy, tj. pszczewski (1305–
1314), wraz z bratem Kiełczem uczestniczył w obejmowaniu Pomorza przez
Łokietka (1306). Poniósł śmierć w czasie walk o Poznań 1314 r. (bunt wójta
Przemka). Wreszcie najmłodszy z tych pięciu braci — Jan z Pomorzan, niepiastujący urzędu, występuje źródłowo tylko dwukrotnie: w 1305 lub 1306 poręczył
za swego brata, archidiakona Mikołaja, w 1314 zaś był świadkiem dokumentu
Łokietka pod Poznaniem, wraz z bratem Dobrogostem. Miał trzech synów: Wincentego z Szamotuł i Pomorzan, wojewodę poznańskiego i starostę wielkopolskiego, cześnika kaliskiego Dobrogosta i kasztelana poznańskiego (po niższych
urzędach) Tomisława. Żona jego żyła jeszcze w 1338 r. Tą rodziną zajmuję się
szerzej w V rozdziale pracy.
*
W genealogii Zarębów nie ma tylu kwestii spornych, co u Nałęczów, nie trzeba
więc było osobnego ich omówienia. Występujący na ostatnim dokumencie króla
Przemysła wojewoda poznański Beniamin oraz najczęściej oskarżany w literaturze o udział w zbrodni rogozińskiej Sędziwój z Jarocina należeli do dwóch różnych
linii tego rodu, których przodkami byli Olbracht (dziad Sędziwoja) i Wawrzyniec
(ojciec Beniamina). Byli to rodzeni bracia — synowie Jana Jankowica, protoplasty w ogóle wszystkich Zarębów. Tenże Jan pełnił urząd cześnika u Władysława
Odowica, wówczas księcia kaliskiego. Odowicowi służyli następnie obydwaj jego
synowie, kiedy ten, po przejściowym wygnaniu, zdobywał północno-wschodnią
Wielkopolskę. Pełnili też przy nim stanowiska. Olbracht był początkowo kasztelanem ujskim (falsyfikat z autentycznymi świadkami), w końcu kasztelanem
poznańskim (1232); Wawrzyniec zaś łowczym dworu (1232–1233). Kryterium
imionowe pozwala w tym pokoleniu umieścić jeszcze dwóch Zarębów duchownych: prepozyta gnieźnieńskiego (1222?–1232/1233) Gotpolda i scholastyka
gnieźnieńskiego (1213–1233) magistra Wacława.
Kasztelan poznański Olbracht miał dziesięciu synów, w następującym porządku starszeństwa: Gotpold, Szymon, Jarkembold, Maciej, Piotr, Olbracht,
Wacław, Jan (Janek), Gisbracht, Marcin. Pierwszych siedmiu (w tej kolejności)
było świadkami dokumentu Władysława Odowica i jego synów dla klasztoru św.
Wawrzyńca pod Kaliszem z 10 VIII 1232 r.; pozostałych trzech widocznie nie
osiągnęło jeszcze pełnoletności. Spotkanie rodziny świeżo zmarłego kasztelana
Olbrachta z księciem Odowicem dowodzi wciąż bliskich związków Zarębów z tą
gałęzią wielkopolskiej linii Piastów. Podstawą było położenie dóbr tego domu
między Kaliszem a Pyzdrami, więc w najdawniejszej dzielnicy Odowica.
Najstarszy z Olbrachtowiców Gotpold był osobą duchowną — kanonikiem
gnieźnieńskim (1235), może włodarzem Odowica (1236, lecz to falsyfikat), wreszcie kanclerzem Bolesława Pobożnego jako księcia gnieźnieńskiego, co możliwe
jest tylko w 1249 r. (dokument nosi mylną datę 1243). Występował więc rzadko
i wcześnie zmarł. Drugi — Szymon — zaczął karierę jako marszałek księżnej
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kaliskiej Wioli, wdowy po księciu opolskim Kazimierzu (1238). Potem był cześnikiem Bolesława Pobożnego jako księcia gnieźnieńskiego (1249), cześnikiem
kaliskim (1253), wreszcie aż do zgonu kasztelanem gnieźnieńskim (1253–1274).
Przy księciu Bolesławie występował bardzo często; za zasługi otrzymał wieś
Mączniki. Wieś Szymanowo darował bożogrobcom miechowskim. Miał żonę Bogusławę, według Żywotu św. Jadwigi uzdrowioną przy grobie tejże, oraz synów:
Jana (młodo zmarłego), biskupa poznańskiego Andrzeja (który po ojcu odziedziczył aż dziewięć wsi), skarbnika gnieźnieńskiego Abrahama oraz Wawrzyńca
z Królikowa. Może jego synem (lub synowcem) był pisarz Bolesława Pobożnego
(1272) Gotpold.
Wyżej od Szymona zaszedł w karierze następny z braci — Jarkembold. Był
najpierw sędzią dworu Przemysła I i Bolesława, jeszcze przed podziałem między
nich Wielkopolski (1246), potem kasztelanem kaliskim (1249–1253), w końcu
wojewodą gnieźnieńsko-kaliskim (1257–1284). Często występował przy Bolesławie, rzadko już przy Przemyśle II, widocznie ze względu na wiek; był jednak
świadkiem ważnego dla dziejów Wielkopolski i Pomorza zjazdu w Kępnie (1282).
W starości obdarowywał wsiami instytucje kościelne (klasztor cysterek w Owińskach, katedrę gnieźnieńską). W Owińskach pochowana była jego żona; potomstwa nie zostawił, a dobra jego przeszły na synowców. Zmarł będąc wojewodą;
niesłusznie Jan Pakulski próbował utożsamić go z występującym na dokumencie księcia pomorskiego Mściwoja (1293) Jarkemboldem bez urzędu, w każdym
razie jego krewnym.
Macieja — kolejnego syna Olbrachtowego — można identyfikować z kasztelanem lędzkim (1261–1273), a następnie kasztelanem kaliskim (1275–1284)
o takim imieniu. Na ostatnim urzędzie pojawia się w źródłach już rzadko, znów
z powodu wieku; był jednak obecny na sądzie rozjemczym Przemysła II w Lądzie
między Leszkiem Czarnym a inowrocławskim Ziemomysłem (1278). O Piotrze nic
nie wiadomo. Olbracht Olbrachtowic to przodek siedlemińskiej gałęzi Zarębów,
ojciec kasztelana kaliskiego Berwolda z Siedlemina, który imię otrzymał widocznie po krewnych matki z rodu Godziębów. Młodszy magister Wacław (widocznie
wychowywany przez stryja, scholastyka gnieźnieńskiego) był kanonikiem poznańskim (1243–1256), potem zaś prepozytem głogowskim (1267–1284). W tym
ostatnim roku w Żninie przywiesił on do dokumentu swego brata, wojewody
Jarkembolda, pieczęć z wyobrażeniem lwa.
Jan, częściej zwany Jankiem, jako pierwszy z Zarębów został wojewodą.
Cieszył się on szczególnymi względami Bolesława Pobożnego, który trzymał do
chrztu jego syna Sędziwoja (1249/1250) i darował mu (w dwóch kolejnych nadaniach) łącznie dziewięć wsi. Już w 1250 r. Janek był wojewodą gnieźnieńskiej
dzielnicy Bolesława, następnie (1252–1253) wojewodą kaliskim. Przed 1257 r.
musiał się jednak zamienić urzędami ze starszym bratem Jarkemboldem, schodząc na niższą godność kasztelana kaliskiego, którym był do 1273 r. Wraz z wojewodą poznańskim Przedpełkiem prowadził wyprawę na Brandenburgię (1272).
W samym końcu życia awansował na wojewodę poznańskiego, którym był już
najwyżej kilka miesięcy (następca w maju 1274). Pozostawił pięciu synów: archidiakona gnieźnieńskiego Filipa, wojewodę poznańskiego (po kilku niższych
urzędach) Sędziwoja z Jarocina, kasztelana santockiego Olbrachta (Wojciecha)
z Janowego Młyna (dziś Janowiec), wojewodę kaliskiego Mikołaja z Powidza oraz
wojewodę kaliskiego Michała. W 1257 r. (dokument Bolesława Pobożnego) Janek
miał czternaście wsi — większość od tego księcia.
Gisbracht syn Olbrachta wystąpił w źródłach tylko raz, na dokumencie Przemysła I (1246). Był protoplastą gostyczyńskiej gałęzi Zarębów, gdzie pojawiało się
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stale jego imię. Miał wnuka Wacława z Gostyczyny — wśród Zarębów w 1319 r.
Wreszcie najmłodszy z dziesięciu braci — Marcin zwany Lis. Zapewne tożsamy
z włodarzem Bolesława Pobożnego (1249), zasłużył się przy odzyskiwaniu Zbąszynia z rąk niemieckich rycerzy-rabusiów. Potem kolejno kasztelan międzyrzecki (1261), starogrodzki (1263–1265), zbąszyński (1265–1271), na koniec łowczy
poznański (1273). Jako kasztelan zbąszyński był jednym z dowódców wypraw na
Śląsk; były to posiłki Bolesława Pobożnego dla Bolesława Wstydliwego. Żonaty
z anonimową córką Wacława ze Szczepankowa, miał synów Andrzeja (występującego tylko raz), kasztelana sieradzkiego Wacława z Lutomierska oraz Macieja.
Z trzech synów łowczego Wawrzyńca (więc młodszej linii Zarębów) najstarszy
to Beniamin, młodszymi byli Andrzej z Ryszewa i Wacław. Kariera Beniamina
była długa i złożona. Zaczął ją od urzędu podkomorzego kaliskiego (1249); potem
był kasztelanem radzimskim (1256), przemęckim (1257–1261), międzyrzeckim
(1265–1269), wojewodą poznańskim (1274–1286). Już jako wojewoda ufundował Beniamin klasztor cystersów w Wieleniu, na tę fundację przeznaczając osiem
wsi darowanych mu przez książąt wielkopolskich (cztery, w tym Wieleń, dowodnie przez Przemysła I). Przy Przemyśle II występował często, otwierając jako najwyższy dostojnik listę świadków; m.in. był na zjeździe z Mściwojem II w Kępnie.
Pośrednio związany z wypadkami kaliskimi (uwięziony wraz z Sędziwojem z Jarocina, lecz na bardzo krótko), przeszedł następnie z hierarchii wielkopolskiej do
śląskiej, gdzie był wojewodą wrocławskim (1287). Przypuszczalnie uczestniczył
w rokowaniach pokojowych między Przemysłem II a Henrykiem Prawym. Najpóźniej w 1290 r. wrócił do hierarchii wielkopolskiej, lecz na niższe stanowiska;
zrazu na sędstwo gnieźnieńskie, następnie kasztelanię gnieźnieńską i sędstwo
zarazem. W 1293 r. odzyskał urząd poznańskiego wojewody w drodze zamiany
z Tomisławem z Szamotuł. Na tym urzędzie doczekał się koronacji, a następnie
tragicznej śmierci Przemysła; występuje jako jedyny Zaręba na ostatnim dokumencie króla. Opowiedziawszy się za wyborem Władysława Łokietka i obecny
jeszcze na dwóch dyplomach tegoż, zmarł niedługo potem (1297). Miał trzech
synów: duchownego Andrzeja, kanonika gnieźnieńskiego, w 1280 r. studenta
w Bolonii, oraz świeckich Beniamina z Nękanowa i Wacława.
Brat wojewody Beniamina — Andrzej z Ryszewa — piastował najpierw podkomorstwo (1257–1259), a następnie sędstwo gnieźnieńskie (1261–1288).
W 1269 r. razem z braćmi Beniaminem i Wacławem znajdował się przy księciu
Bolesławie w Kruszwicy, w 1271 z Wacławem uczestniczył w wyprawie na Śląsk.
Przemysł II udzielił mu pełnego immunitetu dla Ryszewa (1285); przy tym księciu
Andrzej występował często, był także świadkiem umowy kępińskiej. Po nim nastąpił na urzędzie starszy brat — Beniamin. Wymienienie „stryja” Andrzeja jako
współwystawcy dokumentu synowca, Beniamina z Nękanowa, z roku 1330 lub
1335 (różnica w dwóch kopiach) jest chronologicznie niemożliwe; poważne wątpliwości budzi też zawarta tam sugestia wspólnoty majątkowej, kiedy obaj mieli bliższych krewnych. Chodzi tu więc o pomyłkę w oznaczeniu osoby. Synem
Andrzeja z Ryszewa był Krzywosąd, a zapewne wnukiem — Wojciech z Ryszewa, miecznik wielkopolski i świadek w procesie polsko-krzyżackim w 1339 r.
Wreszcie najmłodszy z trzech braci — Wacław, występujący w źródłach tylko
kilkakrotnie, pełnił godność kasztelana starogrodzkiego (1269–1271). Prawdopodobnie jego synem był Witek Wacławic.
„Rogozińskim” pokoleniem Zarębów było następne, piąte pokolenie, gdyż
z poprzedniej generacji wydarzenia tego dożył jedynie wojewoda Beniamin —
w tym momencie senior rodu. Piątego pokolenia nie znamy już źródłowo w całości, ze względu na jego rozrodzenie. Omówiłem je według starszeństwa gałęzi,
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zaczynając od synów kasztelana gnieźnieńskiego Szymona. Tak więc duchowny
Andrzej występuje już od 1263 r. jako kanonik gnieźnieński; w 1266 był plebanem w Kcyni, w latach 1280–1290 archidiakonem kaliskim, na przełomie
1296/1297 r. zaś został prepozytem poznańskim. Równocześnie służył książętom. Bardzo wcześnie (1265–1266) pojawia się jako kapelan dworu Bolesława Pobożnego; od 1280 r. był kanclerzem gnieźnieńskim Przemysła II, od
1290 kanclerzem całej Wielkopolski. Urząd ten sprawował do końca panowania
Przemysła i jeszcze potem, przy Władysławie Łokietku. Biskupem poznańskim
został wybrany w drugiej połowie 1297 r.
Jako biskup Andrzej Zaręba ustosunkowywał się wobec kolejnych kandydatów do panowania w Wielkopolsce. Chodziło o możliwe uratowanie monarchii Przemysła, już podważonej przez traktat krzywiński. Początkowo faworytem
był Łokietek, o czym świadczy nadanie przezeń biskupowi placu w Poznaniu
na zbudowanie dworu. Wobec wojennych nieporządków w dzielnicy Andrzej
porozumiał się jednak tajnie z Henrykiem głogowskim — nieurzeczywistniony
ostatecznie układ kościański (1298) przewidywał koronację tego księcia w przyszłości oraz związanie urzędu kanclerza Królestwa z biskupstwem poznańskim.
Wymuszona na Łokietku przez dyplomację czeską ugoda klęcka (1299) spowodowała, że większość elity wielkopolskiej wraz z biskupem widziała możliwość
ocalenia Królestwa już tylko w przywołaniu Wacława II. Wyrazem opozycji było
nałożenie przez Andrzeja Zarębę interdyktu na swą diecezję (zapewne w grudniu
1299 r.). Ze starostami Wacława biskup zachowywał dobre kontakty (wzajemna
sigillacja dokumentów). Pogorszenie stanu państwa za Wacława III spowodowało
przywołanie Henryka głogowskiego; biskup Andrzej współdziałał w tej zmianie,
czego dowodem jest pierwszy dokument Henrykowego starosty w Wielkopolsce,
zatwierdzający nadanie części wsi Bielsko biskupstwu poznańskiemu (1306).
Wreszcie proniemieckie rządy młodych Głogowczyków zwróciły biskupa i elitę
ponownie ku Władysławowi Łokietkowi; wyrazem tego była nałożona na nich
przez arcybiskupa Jakuba Świnkę i biskupa Andrzeja ekskomunika, a następnie powstanie. W 1314 r. Łokietek, obejmując stopniowo Wielkopolskę, aż trzema dyplomami obdarzył biskupa Andrzeja i kapitułę poznańską; udzielił prawa
wybijania własnej monety, zatwierdził kupno wsi od jednego z rycerzy, a wreszcie wcześniejsze nadania pięciu wsi przez biskupa swemu kościołowi, darowując równocześnie tym wsiom immunitet. Opinię Andrzeja Zaręby o kolejnych,
zmieniających się panowaniach w Wielkopolsce wyraża Kontynuacja rocznika
kapituły poznańskiej, pisana prawdopodobnie przez jego długoletniego kanclerza Jakuba, w samym końcu życia kustosza poznańskiego. Ostatnia wiadomość
o żyjącym biskupie Andrzeju (1316) to znów immunitet księcia Władysława.
Średni brat Andrzeja — Abraham był jeszcze za Przemysła II (1291) skarbnikiem gnieźnieńskim; występuje tylko raz. Miał pięciu synów: Mikołaja (młodo
zmarłego, który wszak zdążył otrzymać wieś od Przemysła), Wawrzyńca (ze Sławina), Janka, scholastyka poznańskiego Abrahama i Gotpolda. Najmłodszy brat
— Wawrzyniec z Królikowa nie piastował urzędów; od jego syna — również Wawrzyńca z Królikowa, kasztelana poznańskiego — pochodził jeden z najmożniejszych domów w rodzie Zarębów.
Berwold z Siedlemina, syn szóstego z Olbrachtowiców Olbrachta, był najpierw cześnikiem lędzkim (1276–1285), następnie łowczym lędzkim (1286), sędzią kaliskim (1288) i w końcu kasztelanem kaliskim (1288–1299). Darował
wieś Chełmno katedrze gnieźnieńskiej. Na dokumentach Przemysła II występował dość często. Był więc na zjeździe w Lądzie (1278 — rozjemstwo Przemysła
między Leszkiem Czarnym a Ziemomysłem) i w Krakowie (1290 — obejmowanie
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przez Przemysła księstwa krakowskiego po Henryku Prawym). Podobnie często
występował później przy Władysławie Łokietku. Synów jego nie znamy; młodszy
Berwold z Siedlemina, zapewne identyczny z podczaszym kaliskim, był widocznie jego wnukiem.
Następni Zarębowie z tej generacji to synowie wojewody poznańskiego Janka.
Wystąpili oni łącznie, w porządku starszeństwa, w dokumencie własnym (1289)
i księcia Przemysła (1293); pierwszy z tych dyplomów (zwrot wsi biskupstwu
lubuskiemu) poświadczyli pieczęciami książę i arcybiskup, drugi był darowizną
wsi dla katedry poznańskiej. Najstarszy z nich — Filip — występuje zawsze jako
archidiakon gnieźnieński (1285–1296). Był on szczególnie częstym świadkiem
dokumentów Przemysła (24 zachowane), wystawionych w wielu miastach; towarzyszył więc władcy w objazdach kraju. Za szczególnie istotny trzeba uważać
udział Filipa Zaręby w pomorskich podróżach Przemysła, podjętych już po jego
koronacji; znamy z nich siedem dokumentów króla, archidiakon Filip występuje
na każdym bez wyjątku. Można go uważać za szczególnie bliskiego i zaufanego
doradcę władcy. Po zgonie Przemysła pojawił się raz jeszcze przy Łokietku, po
czym zmarł.
Sędziwój z Jarocina, drugi syn wojewody Janka, chrześniak Bolesława Pobożnego, uczestniczył w wyprawie na Śląsk (1271). Niepewna (ze względu na
bardzo młody wiek) jest jego tożsamość z występującym t.r. marszałkiem dworu księcia Bolesława Sędziwojem. W każdym razie był on podkomorzym gnieźnieńsko-kaliskim (1276–1282) najpierw przy Pobożnym, a po zgonie tegoż przy
Przemyśle II. Przy tym księciu był obecny na zjeździe w Kępnie. Następnie przeszedł na podkomorstwo poznańskie (1282–1283), po nim na kasztelanię rudzką (1284–1285), która jednak od trzech lat nie należała do Przemysła, lecz do
księcia wrocławskiego Henryka IV. Sędziwój stał się więc urzędnikiem innego
władcy i zapewne z namowy tegoż zajął gród kaliski, aby przekazać go właśnie
Henrykowi. W rezultacie znalazł się na jakiś czas w więzieniu (1285), a sąd dostojników wielkopolskich skonfiskował mu jakieś posiadłości (dowodnie wieś
Kowale). Nowy układ wielkopolsko-wrocławski, zawarty (1287/1288) prawdopodobnie za pośrednictwem Beniamina Zaręby, na razie nie zwrócił Sędziwojowi
urzędu. W 1291 r. Przemysł II powierzył mu ponownie podkomorstwo gnieźnieńsko-kaliskie, a dodatkowo kasztelanię rudzką. Tę ostatnią chyba z góry na jakiś
czas, bo w 1294 r. przestał występować z tym tytułem. Podkomorstwo zachował
do śmierci Przemysła i dalej przy Łokietku, do roku 1299. Kilkakrotnie wystąpił
w testacji dokumentów Przemysła w 1295 r., często również w otoczeniu Władysława Łokietka. W 1299 r. książę ten awansował go na sędstwo gnieźnieńsko-kaliskie i prawdopodobnie tego samego już roku na województwo poznańskie
(na sędstwie występuje następca). Dowodnie wojewodą poznańskim był Sędziwój
w latach 1302–1305, za rządów czeskich. Nie żył już w 1306 r. Był założycielem miasta w Jarocinie. Miał dwie żony, o których nic nie wiemy; z pierwszej
synów: włodarza poznańskiego Janka (młodo zmarłego) i wojewodę kaliskiego
Marcina, z drugiej Filipa z Jarocina i wojewodę kaliskiego Beniamina z Kołdrębia (z Uzarzewa), zabitego przez konfederatów w 1354 r. Także córkę Eufemię,
żonę Wincentego z Szamotuł herbu Nałęcz, wojewody poznańskiego i starostę
Wielkopolski.
W wyprawie rycerstwa wielkopolskiego na Śląsk (1271) wziął udział także
następny Jankowic — Olbracht (Wojciech) z Janowego Młyna. Karierę zaczął
od urzędu podczaszego gnieźnieńskiego (1279); potem był kasztelanem Ostrowa Lednickiego (1284–1290; datę końcową wyznacza czas poprzednika na następnej godności) i wreszcie kasztelanem santockim (po 1290, a przed 1293

192

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

— wymieniony tylko pośmiertnie). Nie żył już w roku 1293; brak go na zbiorowym poczcie wszystkich braci. Od Przemysła II otrzymał przywilej lokacyjny
dla Janowego Młyna (1291/1292, w kopii mylna data 1295). Pozostawił trzech
synów: Sędziwoja, Mikołaja i Gotpolda; wszyscy zmarli stosunkowo wcześnie
i bezpotomnie.
Czwarty z tych pięciu braci — Mikołaj z Powidza, związał się życiowo z Pomorzem Gdańskim, a karierą prześcignął pozostałych. Występował przy Mściwoju II
od 1283 r.; był z nominacji księcia pomorskiego najpierw kasztelanem szczycieńskim (1284–1287), a następnie wojewodą tczewskim (1287–1296). Jako świadek
dokumentów Mściwoja, a następnie Przemysła II na Pomorzu wzmiankowany
jest bardzo często; od obu tych władców dostawał też wsie, przy czym nadanie
Przemysła udokumentował już Władysław Łokietek, gdyż Przemysł przed śmiercią nie zdążył mu wystawić dyplomu. W dokumentach Łokietka, pochodzących
już z Wielkopolski (1296–1299), Mikołaj Zaręba tytułowany był nie wojewodą
tczewskim, lecz pomorskim. Była to godność tylko honorowa, skoro w 1298 r.
miał on w Tczewie następcę. W pierwszym kwartale 1299 r. Mikołaj został wojewodą kaliskim — w rezultacie dymisji poprzednika, Mikołaja Przedpełkowica
z Gostynia herbu Łodzia. Nominacja jego w takich okolicznościach dowodzi jego
wierności Łokietkowi jeszcze w ciągu tego roku, zatem do końca jego życia. Do
końca też otrzymywał on od tego księcia nadania i przywileje. Dotyczyły one nie
tylko wsi; wśród nadań ziemskich znalazło się miasto Żerniki, wśród przywilejów zaś sądownictwo w kasztelanii raciąskiej i władza (dominium) w kasztelanii
szczycieńskiej na Pomorzu Gdańskim. Nie wiadomo, który z panujących wielkopolskich (Przemysł czy Łokietek) darował mu miasto Powidz, kiedyś własność
Bolesława Pobożnego, a w przyszłości Kazimierza Wielkiego, co świadczy o wygaśnięciu tymczasem potomstwa Mikołaja. Na razie pozostawił on żonę Stronisławę i jedynego syna — również Mikołaja z Powidza. Nie wiadomo, z którym
spośród Mikołajów na jakimś urzędzie można by go utożsamić.
Michał, najmłodszy syn wojewody Janka, występuje w źródłach od 1289 r.,
w 1293 był podczaszym kaliskim. Z kolei w 1305 na dokumencie dwóch wojewodów wielkopolskich (w tym swego starszego brata, Sędziwoja) figuruje bez
żadnego urzędu. Wreszcie w 1306 r. jako wojewoda kaliski wystawia na zjeździe rodzinnym w Pyzdrach własny dokument, w którym ofiarował katedrze poznańskiej wieś w intencji zbawienia własnego oraz nieżyjącej już żony, Krajny,
uzyskując na to zgodę synowców, widocznie spadkobierców. Para ta nie miała
więc potomstwa. Wojewoda Michał żył jeszcze w 1312 r., ale nie sprawował już
urzędu. W 1308 r. pojawił się jego następca — jeden z synowców — Marcin
Sędziwojowic. Była to więc niewątpliwie dobrowolna rezygnacja może schorowanego już stryja.
Spośród trzech synów kasztelana, a następnie łowczego Marcina Lisa karierę
zrobił tylko Wacław (analogicznie zwany Lisem lub Lisowicem). Po 1306 r., kiedy
inni Zarębowie opowiedzieli się za Henrykiem głogowskim, on związał się z Władysławem Łokietkiem. Od tego księcia otrzymał (1311) duże nadanie w ziemi sieradzkiej: miasto Lutomiersk z dwiema przyległościami oraz pięć wsi w uznaniu
za „wierne i nieustanne służby”, od dawna wyświadczane. W 1314 r. towarzyszył
Łokietkowi w obejmowaniu Wielkopolski; był wówczas, i jeszcze w następnym
roku, starostą sieradzkim, kasztelanem sieradzkim zaś w latach 1318–1325.
Uczestniczył w zjeździe sulejowskim (1318), który wniósł do Stolicy Apostolskiej
petycję o koronację księcia Władysława. Miał dwóch synów: kasztelana sieradzkiego Wacława, świadka w procesie warszawsko-uniejowskim (jeszcze jako cześnik) i zapewne Wawrzyńca, skarbnika i krótko wojewodę sieradzkiego.
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O piątej generacji młodszej linii Zarębów — zatem o wnukach łowczego Wawrzyńca — wiemy znacznie mniej niż o ich rówieśnikach z linii starszej. Prócz
tego, że była to linia słabsza liczbowo, w tym pokoleniu żadnemu z jej członków
nie wypadło piastować ziemskiego urzędu. Dotyczy to nawet synów wojewody
Beniamina, w okresie tragedii rogozińskiej wyraźnego seniora całego clenodium.
Najstarszy z nich Andrzej, w 1280 r. kanonik gnieźnieński i student w Bolonii,
zapewne zmarł krótko potem, bo brak o nim dalszych wiadomości. Beniamin
z Nękanowa miał żonę — nieznanego imienia córkę wojewody poznańskiego Tomisława z Szamotuł herbu Nałęcz; ich potomstwa jednak nie możemy określić.
Od Andrzeja z Ryszewa, młodszego brata wojewody Beniamina, pochodzili Zarębowie z Ryszewa, Kunowa i Karniszewa; oprócz miecznika Wojciecha z Ryszewa
(1339) nie sprawowali oni jednak urzędów.
*
Genealogiczno-biograficzna część monografii pozwala odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania. Chodzi o stosunki każdego z omawianych rodów z książętami
wielkopolskimi (oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Przemysła II), z Brandenburgią oraz ze sobą wzajemnie. Najkrócej przedstawia się rzecz z Brandenburgią. Całość zachowanych źródeł z XIII w. nie wykazuje ani jednego kontaktu
czy to jakichś Nałęczów, czy Zarębów z kimkolwiek z tej dzielnicy Niemiec. Doszukiwanie się więc u Zarębów bądź Nałęczów jakiegokolwiek cienia orientacji
promarchijskiej przed i w 1296 r. jest zupełną fikcją. Jedyny znany kontakt to
kontakt militarny — Janek Zaręba był jednym z dwóch dowódców wyprawy przeciw Brandenburgii (1272). Dla rycerstwa wielkopolskiego w XIII w. Brandenburgia była państwem całkowicie obcym, w przeciwieństwie do Pomorza, Kujaw czy
Śląska. Zmieni się to dopiero w głębi XIV w., w innych warunkach politycznych.
Z książętami wielkopolskimi z linii Odona Zarębowie i Nałęcze mieli przez
wiek XIII bardzo bliskie związki. Przez cały czas rządów tej gałęzi piastowali
masowo urzędy — zarówno najwyższe, jak średnie i niższe. Zaczęło się to już za
Władysława Odowica, szczytowym wszak okresem ich władzy w Wielkopolsce
stała się druga połowa tego wieku. Zilustrujmy ten stan statystyką najwyższych
godności — województw i stołecznych kasztelanii. Tak więc wojewodami kaliskimi było w tym półwieczu trzech Zarębów oraz jeden inny. W ciągu tego czasu
Zarębowie trzymali ów urząd około 35 lat. Osobnymi wojewodami gnieźnieńskimi (chwilowo oddzielonymi od kaliskich ze względu na stan posiadania dzielnic
książęcych) byli jeden Zaręba i jeden Nałęcz. Lista wojewodów poznańskich zawiera trzech Zarębów, jednego Nałęcza oraz trzech innych. Zarębowie mają tu
16, a Nałęcze 7 lat urzędowania. Na kasztelanii kaliskiej siedziało wówczas czterech Zarębów oraz krótko dwóch innych; na pół wieku Zarębowie dzierżyli ją aż
47 lub 48 lat. Kasztelanię gnieźnieńską zajmowało trzech Nałęczów, dwóch Zarębów oraz dwóch innych. Zarębowie urzędowali tu mniej więcej 25 lat, Nałęcze 9.
Wreszcie na kasztelanii poznańskiej Zarębów wówczas nie widać, Nałęczów jest
dwóch (jeden wszak niepewny, bo na podstawie kryterium imionowego), innych
zaś trzech. Nałęcze piastowali ten urząd przez 8 (jeśli był jeden) lub 11 lat (jeśli
było ich dwóch). Zmieniając statystykę urzędów na statystykę osób (które zasiadały niekiedy na paru najwyższych godnościach kolejno), zauważamy w czołowej
elicie wielkopolskiej drugiej połowy XIII w. ośmiu Zarębów, czterech Nałęczów
oraz dziewięciu innych — różnych, w tym dowodnie dwóch Łodziów. Przewaga
Zarębów i w mniejszym stopniu Nałęczów jest tu wyraźna.
Z podobną analogią spotykamy się przy nadaniach i przywilejach. Przy tym do
naszych czasów dochowały się wiadomości tylko o niektórych. Tak więc dziewięć
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wsi od Bolesława Pobożnego dostał jego kum, Zaręba Janek z Jarocina, brat
tegoż Szymon jedną wieś od niewiadomego księcia, syn Szymona Jan jedną od
Bolesława. Beniaminowi Zarębie Piastowie wielkopolscy darowali łącznie osiem
wsi, za które ufundował on później klasztor cystersów w Wieleniu. Dowodnie
dwie wsie nadał Zarębom Przemysł II — jedną synowi skarbnika gnieźnieńskiego Abrahama Mikołajowi, drugą synowi wojewody poznańskiego Janka, również
Mikołajowi, wówczas wojewodzie tczewskiemu. Ten ostatni dostał nadto Powidz
— nie wiadomo wszak, czy od Przemysła, czy już od Łokietka, od którego miał
dalsze darowizny. Przywileje immunitetowe otrzymali Zarębowie: od Przemysła
I Beniamin i Marcin Lis, od Bolesława Pobożnego Janek z Jarocina, od Przemysła II zaś Andrzej z Ryszewa oraz Olbracht z Janowego Młyna. Z Nałęczów
dwa kolejne przywileje przypadły Tomisławowi z Szamotuł. Przemysł I ustanowił
w Szamotułach targ, a Przemysł II nadał pełny immunitet dla wszystkich jego
posiadłości.
Uczestnictwo elity w polityce książąt wielkopolskich wyraża się źródłowo obecnością w ważnych zjazdach międzydzielnicowych. Czasy Przemysła II zaczynają
się tu od zjazdu w Lądzie (1278), gdzie książę ten pogodził książąt sieradzkiego
i inowrocławskiego. Wśród sześciu wymienionych świadków było tam dwóch Zarębów. W zjeździe w Kępnie (1282), który przyniósł zjednoczenie Wielkopolski
i Pomorza Gdańskiego, uczestniczyło pięciu Zarębów. Jest to dokładnie połowa
dostojników wielkopolskich tamże wymienionych. Kolejny epizod polityki pomorskiej Przemysła — jego zjazd w Słupsku z Mściwojem i Bogusławem IV (1287)
— wprowadza dwóch tylko możnych wielkopolskich, w tym Nałęcza. Dostojnicy
wielkopolscy towarzyszyli swemu władcy w jego wyjeździe do Krakowa w celu
objęcia tam panowania (1290); z dokumentów znamy tam sześciu, w tym trzech
Zarębów. Przemysł II i Bogusław IV jako przyszli sukcesorzy książąt gdańskich
zatwierdzili przywileje tychże dla klasztoru oliwskiego (1291); w dyplomie Przemysła świadczyło sześciu urzędników z Wielkopolski, m.in. jeden Nałęcz i jeden
Zaręba. Wreszcie przy zawieraniu sojuszu Przemysła z Władysławem Łokietkiem
i jego bratem Kazimierzem łęczyckim w Kaliszu (1293) spośród znów sześciu
świadków wielkopolskich Zarębami było trzech.
W chwili zgonu króla Przemysła Zarębowie piastowali dwa urzędy wojewódzkie spośród sześciu w jego wielkopolsko-pomorskim państwie, mianowicie Beniamin był wojewodą poznańskim, Mikołaj z Powidza zaś tczewskim. Późniejszy
biskup Andrzej sprawował wówczas kancelarię wielkopolską, zatem dworską
króla, a Berwold z Siedlemina zajmował kasztelanię kaliską. Sędziwój Jankowic
z Jarocina, w literaturze najczęściej oskarżany o współudział w zbrodni rogozińskiej, był wówczas znów podkomorzym gnieźnieńsko-kaliskim. Przy niższych
urzędach rzadkość wpisów nie daje pewności, czy siedzieli na nich wtedy rodowcy, których znamy z czasu dość zbliżonego. W każdym razie pozycja Zarębów
w wielkopolskiej elicie dostojniczej była w danym momencie znakomita. Należy
tu uwzględnić jeszcze szczególną bliskość wobec osoby króla dwóch rodzonych
braci podkomorzego Sędziwoja z Jarocina: archidiakona Filipa oraz wojewody
Mikołaja z Powidza, którzy regularnie uczestniczyli w pomorskich podróżach
Przemysła po koronacji. Choć rzadziej, spotykamy też w 1295 r. przy Przemyśle wojewodę Beniamina i podkomorzego Sędziwoja; pierwszego z nich nawet
w ostatnim dokumencie króla (25 I 1296). A to są akurat ci Zarębowie, którzy byli powiązani (Sędziwój nawet bezpośrednio) z ekscesem kaliskim sprzed
dziesięciu lat. Przyczyny owego ekscesu wciąż nie znamy; w każdym razie było
to chwilowe opuszczenie wielkopolskiej na rzecz śląskiej ideologii zjednoczeniowej, poprzedzone przyjęciem śląskiego wówczas urzędu przez Sędziwoja.
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Konsekwencje tego epizodu straciły wszak swą aktualność po korzystnym dla
Wielkopolski układzie Przemysła z Henrykiem Prawym, dokonanym za pośrednictwem Beniamina Zaręby. Pogodzenie Przemysła z tym rodem było całkowite
— Beniamin i Sędziwój wrócili stopniowo na urzędy, a miejsce Zarębów w elicie
dostojniczej uzyskało znów taką świetność, jaką cieszyło się przed wydarzeniem
z roku 1284. W tych warunkach oskarżenie o udział w zamachu rogozińskim
akurat Sędziwoja z Jarocina pozbawione jest jakichkolwiek podstaw. Gdyby Sędziwój miał uczestniczyć w tym zamachu, działałby nie tylko przeciw Królestwu
i związkowi Wielkopolski z Pomorzem, lecz także przeciw bliskim wówczas Przemysłowi — swym rodzonym braciom. Z których jeden otrzymał właśnie wtedy
od króla wieś, ale nagły zgon w Rogoźnie uniemożliwił umocnienie tej darowizny
dokumentem. Stan źródeł i logika każą uwolnić Sędziwoja od rzuconego nań bez
dowodów oskarżenia.
Nałęcze w czasie Rogoźna zajmowali głównie kasztelanie. I to położone nad
granicą brandenburską, co świadczy o zaufaniu Przemysła do nich. Tak więc
z synów zmarłego w 1294 r. kasztelana i sędziego gnieźnieńskiego Tomisława
z Szamotuł Kiełcz był kasztelanem zbąszyńskim, Wincenty zaś wieleńskim. Podobnie jak wojewoda Beniamin Zaręba, Kiełcz świadczył na ostatnim dokumencie Przemysła, a także dwukrotnie w 1295 r. Kasztelanią ujską zarządzał wtedy
albo stryj ich Dzierżykraj (jeśli jeszcze żył), albo już syn jego Chwał, wcześniej
kasztelan czarnkowski. Ostatecznie więc Nałęcze z domu Szamotulskich piastowali 8 II 1296 r. trzy albo cztery kasztelanie — wszystkie nadgraniczne. Dalsze
jeszcze mogły przysługiwać Nałęczom z innych linii, choć tu trzeba korzystać
z kryterium imionowego.
Omówiona przed chwilą pozycja Zarębów i Nałęczów w elicie dostojniczej
Wielkopolski w czasie tragicznego zgonu króla Przemysła dezaktualizuje zdanie
o „opozycji” tych rodów, jakoby działającej w końcu panowania tego monarchy.
Zarębowie i Nałęcze nie byli bowiem wtedy żadną opozycją. Byli ważną częścią
ówczesnego rządu.
Jeśli chodzi o wzajemne stosunki obu rodów w końcu XIII w., to w 1284 r.
i w latach następnych moglibyśmy mówić o jakiejś formie ich rywalizacji. Konkretnie zaś rywalizacji seniorów tych genealogii: Zaręby Beniamina i Nałęcza
Tomisława z Szamotuł. W czasie epizodu kaliskiego pierwszy z nich był wojewodą, drugi kasztelanem poznańskim. Tomisław opowiedział się wtedy za Przemysłem II i uczestniczył w wyprawie przedsięwziętej dla odzyskania Kalisza,
podczas której książę Przemysł „rozważywszy wierną i użyteczną służbę” tegoż,
darował mu przywilej immunitetowy. Wkrótce książę zdjął wojewodę Beniamina
z urzędu i awansował na to miejsce Tomisława. Po pogodzeniu się z Zarębami najpierw umieścił Beniamina na niższych urzędach, mianowicie kasztelana
i sędziego gnieźnieńskiego, później jednak dokonał kolejnego przesunięcia, zamieniając im obu ich godności. Wygląda to na lawirowanie między obu dygnitarzami, a także ich kręgami rodzinnymi, aby możliwie żadnego z nich nie urazić.
Beniamina i Tomisława łączyło jednak powinowactwo — syn pierwszego miał za
żonę córkę drugiego. Wiadomość o tym małżeństwie mamy dopiero z 1304 r.;
nie wiemy więc, czy zawarte ono zostało jeszcze za życia Przemysła. Gdyby tak,
zamiana urzędów byłaby już tylko dobrowolną umową przyjaciół, a Zarębowie
i Nałęcze w momencie tragedii rogozińskiej znajdowaliby się w sojuszu. Wspólna
obecność Beniamina i Kiełcza Tomisławica w ostatnim dokumencie Przemysła,
a następnie w pierwszym Łokietka za takim sojuszem przemawia. Trzeba go
uważać za sojusz w obrębie szerszej koalicji rodów, związanej kolejno z obydwoma tymi władcami. Jego trwanie wyraża kolejne małżeństwo, zawarte już
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w XIV w., między wnukiem Tomisława Wincentym z Szamotuł a Zarębianką Eufemią, córką wojewody poznańskiego Sędziwoja z Jarocina.
*
Źródła do sprawy zamachu w Rogoźnie dzielą się na trzy grupy: a) oskarżające
Brandenburczyków, b) oskarżające poddanych Przemysła, c) oskarżające jednych i drugich jako współdziałających. Pierwszą z nich otwiera, jako najwcześniejszy, Rocznik klasztoru cystersów w Kołbaczu na Pomorzu Zachodnim. Pisze
on, że króla Polski zabił pewien rycerz margrabiów, zwany Jakubem Kaszubą.
Zapiski tego rocznika były współczesne wydarzeniom.
Następnym chronologicznie źródłem obwiniającym margrabiów jest Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej, obejmująca lata 1295–1309 z niedokończonym nawiązaniem do lat 1311/1312, kiedy widocznie ją pisano. Według tego
przekazu, gdy król Przemysł obchodził zapusty w Rogoźnie, margrabia Otto Długi, inny Otto i siostrzeniec Przemysła Jan, zawistni z powodu koronacji, wysłali
tam zbrojnych z nakazem porwania. Ci jednak, wszedłszy do tego miasta w Popielec o świcie, podczas pojmania zranili króla, a następnie zabili, ponieważ nie
widzieli możliwości dowiezienia go do własnej ziemi. Kazimierz Jasiński skorygował pomylone tu osoby margrabiów; zamiast Ottona Długiego winien znajdować
się Otto ze Strzałą, „innym Ottonem” zaś był brat Jana o tym imieniu, zatem
dwaj siostrzeńcy Przemysła. O słuszności tego spostrzeżenia decydują dokumenty. Wykazują obecność Ottona ze Strzałą, jego brata Konrada (pominiętego
w Kontynuacji) oraz synów tego ostatniego (a siostrzeńców Przemysłowych) Jana
i Ottona 3 II 1296 r. — więc tuż przed śmiercią Przemysła — na granicy Brandenburgii z Wielkopolską w Brzezinie, a 12 II w Dobiegniewie, już na obszarze
Wielkopolski. Jest to zatem cały komplet starszej (stendalskiej) linii Askańczyków, z wyjątkiem osób niepełnoletnich.
Kolejny przekaz tej grupy — to powstała około 1350 r. Kronika klasztoru cystersów w Oliwie. Podaje ona, że Przemysła zabili towarzysze margrabiego Waldemara, który w rzeczywistości miał wtedy zaledwie około sześciu lat. Piszący
w połowie XIV w. autor tej kroniki władców Brandenburgii z poprzedniego stulecia już nie pamiętał, znał natomiast dobrze imię przedostatniego Askańczyka.
Wreszcie Kronika Henryka z Herfordu, pochodząca już z trzeciej ćwierci
XIV w., lecz wykorzystująca wcześniejszą, zaginioną kronikę brandenburską.
Pisze ona o wojnach Brandenburgii z Królestwem Polskim. W którejś z nich margrabiowie króla Polaków „w jego Królestwie, w jego domu, a nawet w jego łożu zaskoczywszy, zgładzili”, po czym spustoszyli kraj i zagarnęli nadgraniczne ziemie.
Drugą grupę źródeł, uznającą za sprawców zamachu samych poddanych
Przemysła, reprezentują cztery przekazy: czeska Kronika zbrasławska, śląska
Kronika książąt polskich, Rocznik franciszkanów toruńskich i Rocznik franciszkanów krakowskich. Zapiski ich są krótkie i tekstowo zbliżone. Kronikę zbrasławską (część do 1296 r.) pisał w latach 1305–1314 opat tamtejszego klasztoru
cystersów Otto; jest to więc źródło równie wczesne, jak Kontynuacja rocznika
kapituły poznańskiej. Kronikę książąt polskich pisał jej autor w Brzegu w latach 1384–1385. Rocznik franciszkanów toruńskich według niedawnych badań
Jarosława Wenty jest kompilacją dopiero z około 1410 r., informacje jego z XIII
i XIV w. pochodzą jednak z szeregu źródeł znacznie wcześniejszych. Wszystkie
te przekazy podają jednakowo, że Przemysł został zabity przez „swoich” bądź
„swoich rycerzy”.
Jedynie w Roczniku franciszkanów krakowskich odpowiednia wiadomość
występuje w dwóch wersjach: krótkiej (rękopis Zamoyskich) oraz uzupełnionej
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(rękopis Piotra Szamotulskiego). Wersja krótka (Rocznik Traski) jest identyczna
ze źródłami wyżej omówionymi — Przemysła zabili więc „swoi rycerze, mianowicie Wielkopolanie”. Rocznik ten dochodzi tylko do 1325 r., a obszerny fragment 1330–1340 został dopisany tam później. Natomiast piętnastowieczny już
rękopis Piotra Szamotulskiego posiada tekst ogromnie wydłużony. Zaczynając
się tak samo, podaje następnie herb owych rycerzy (Zaręba), miejsce (pod Rogoźnem), a wreszcie rozwinięte okoliczności (pozostawienie rannego króla, potem
zaś jego rozmowa z pojedynczym powracającym nieprzyjacielem, który go w końcu dobił). W literaturze dopatrywano się tu niekiedy najwcześniejszego i przez
to najbardziej wiarygodnego przekazu obwiniającego właśnie Zarębów o udział
w zamachu (hipoteza o zaginionym Roczniku franciszkanów kaliskich, jakoby
dostarczającym wielkopolskich wiadomości Rocznikowi franciszkanów krakowskich). Sam Kodeks Szamotulskiego — według badań Jacka Wiesiołowskiego
i Wojciecha Drelicharza — powstał wszak dopiero w latach 1469–1471 w Trzemesznie, przy czym była to kopia kompilacji z lat 1426–1427.
Wczesną chronologię wzmianki o Zarębach w tym źródle należy całkowicie
wykluczyć. Jest to bowiem konkretyzacja ogólnego pojęcia „Polacy” (ściślej:
„Wielkopolanie”) wersji krótkiej, wcześniejszej. Była ona potrzebna dla udramatyzowania opowieści — przez wprowadzenie do niej rzekomej rozmowy króla
z zabójcą, której przecież ów zabójca mógł być jedynym świadkiem. Wyjawienie
zaś przezeń tej rozmowy (w której król miał jakoby prosić o ciepło i leczenie)
przyniosłoby mu tylko hańbę. Tyle że cały dopisek w Kodeksie Szamotulskiego
stanowi jedną zwartą opowieść, której nie da się rozbić na część wiarygodną
i niewiarygodną. Beletrystyka wymaga zaś konkretnych bohaterów, nawet jeśliby mieli to być bohaterowie negatywni. Użycie nazwy zbiorowej świadczy, że
autor tego tekstu nie znał już żadnych indywidualnych sprawców wydarzenia.
Pisał więc odpowiednio późno i mógł posłużyć się jedynie jakimiś ogólnikowymi
podejrzeniami.
Nazwy rodów rycerskich w źródłach zbliżonych do czasu, kiedy zginął Przemysł II, są oczywistym anachronizmem. Nazwy te powstawały stopniowo dopiero
w ciągu XIV w. Konkretnie mianem Zaręba oznaczano początkowo tylko dwóch
przedstawicieli najmłodszego wówczas pokolenia tego rodu, mianowicie Mikołaja Jankowica z linii jarocińskiej (1319) oraz Wawrzyńca młodszego z Królikowa
(1333), spokrewnionych w VII stopniu rachuby rzymskiej. Podawani w odpowiednich źródłach obok nich starsi ich krewni nie byli tak określani. Następnymi
osobami nazywanymi przydomkiem Zaręba byli dopiero Andrzej (1369) — zapewne ten z Żerkowa, syn Wawrzyńca Zaręby z Królikowa, oraz Tyfan (1368)
z gałęzi wywodzącej się od Marcina Lisa, używającej do tego czasu przydomka
Lisowic. Andrzeja i Tyfana łączył prawdopodobnie VIII stopień pokrewieństwa.
Można przyjąć, że do rozpowszechnienia miana Zaręba jako terminu ogólnorodowego przyczynił się szczególnie Wawrzyniec młodszy z Królikowa, kasztelan lędzki (1352–1369) i poznański (1369–1377), stale tym mianem nazywany.
Źródłowo po raz pierwszy w znaczeniu nazwy całego rodu miano to wystąpiło
w 1395 r. w księdze ziemskiej pyzdrskiej.
Analogicznym anachronizmem w tym samym tekście Kodeksu Szamotulskiego było słowo clenodium (klejnot), użyte tam w sensie właśnie wspólnoty
rodu herbowego (de clenodio dicto vulgariter Zaremba). Określenie to w takim
sensie występuje regularnie w źródłach z pierwszej połowy XV w.; wcześniej
tę rolę pełnią inne terminy. W najwcześniejszych przykładach wywodów szlachectwa w księgach sądowych termin clenodium występuje tylko w znaczeniu
obrazu herbowego. Zatem „de clenodio dicto vulgoviter Zaremba” w Kodeksie
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Szamotulskiego to język piętnastowieczny; dopisek ten powstał widocznie dopiero w latach 1426–1427 — kiedy to (zgodnie z ostatnim słowem nauki) ułożono
obecną tegoż kodeksu treść.
Tak więc wzmianka o zabiciu Przemysła II przez rycerzy herbu Zaręba jest
jako źródło do wydarzeń z roku 1296 całkowicie bez wartości. Można nią się tylko posługiwać, badając dzieje późniejszych oskarżeń. Nawet jednak i w tej sprawie nie potwierdza ona poglądów literatury, że Zarębów bardziej podejrzewano
niż Nałęczów, ponieważ w kopii z około 1471 r., darowanej Piotrowi Szamotulskiemu (a taką tylko posiadamy), Nałęczów w tej roli być nie mogło. Należy więc
kwestię obydwu rodów rozpatrywać jednakowo.
Do kategorii źródeł obciążających rycerzy Przemysła zalicza się w historiografii
naukowej jeszcze krótkie zeznanie biskupa poznańskiego Jana Łodzi w procesie
polsko-krzyżackim w 1339 r. Powiedział on, że król zmarł, zabity „prodicionaliter” („zdradziecko” bądź „podstępnie”) w swoim domu. Tłumaczenie „zdradziecko” nasuwa na myśl zdrajców — poddanych króla i tak to rozumiał ogół badaczy.
Wyraz nie jest wszak jednoznaczny; podstępu mogli dokonać Brandenburczycy.
Można sądzić, że biskup czytał Kontynuację rocznika kapituły poznańskiej, do
której miał dostęp, był zaś „bene litteratus”. Nie sposób więc zaliczyć wzmianki
o zgonie Przemysła II w jego zeznaniu do określonej grupy źródeł.
Trzecia wreszcie grupa przekazów oskarża o zabójstwo zarówno „swoich”, jak
i „obcych”. Są to źródła najpóźniejsze, korzystające już z obu grup poprzednich
i łączące wiadomości tamtych. Poczet ich otwiera, jako chronologicznie pierwszy,
Rocznik świętokrzyski — zwany także Rocznikiem mansjonarzy krakowskich. Pochodzi on z samego końca XIV w. — doprowadzony do 1399 r. Podając miejsce
i dokładny czas (około wschodu słońca) zabójstwa Przemysła, obwinia o to zgodę
zdrajców: Nałęczów i Zarębów, oraz Sasów, „którzy z nimi przybyli”. Rocznik
przyjmuje więc wspólną podróż wielkopolskich zdrajców i Brandenburczyków do
Rogoźna. Następnym źródłem tej grupy jest V redakcja (dominikańska) Katalogu
biskupów krakowskich, powstała prawdopodobnie między 1431 a 1436 r. Według niej Przemysła zabili margrabiowie znani imiennie z Kontynuacji rocznika
kapituły poznańskiej, do których autor dodaje (już na podstawie domysłu) „pozostałych książąt polskich” oraz króla Czech Wacława, jakoby na ogólnym zjeździe
w Rogoźnie i przy współdziałaniu szlachciców herbu Nałęcz i Zaręba. Pozostaje
Kronika (Annales) Jana Długosza, która zabójstwo króla Przemysła przedstawia
w długim rozdziale. Pisze ona o margrabiach jako zasadniczych sprawcach tego
zabójstwa, biorąc ich imiona z Kontynuacji rocznika kapituły poznańskiej, w odróżnieniu jednak od niej uważa ich za osobistych dowódców wyprawy. Wyprawę
tę Długosz opisał, opierając się przeważnie na domysłach, uzasadnionych zwyczajami. Tak więc od szpiegów uzyskali oni informację, że król będzie spędzał
zapusty w miasteczku Rogoźnie, „które nie było otoczone wałem ani murem”,
nie podejrzewając jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Przedarłszy się potajemnie
nocą przez lasy, Brandenburczycy 8 lutego nieoczekiwanie uderzyli podstępnie
na odpoczywającego w królewskim łożu Przemysła oraz na jego rycerzy, rozmieszczonych w różnych miejscach i nieprzygotowanych do obrony wskutek wypitych
trunków. Zaskoczony król podjął walkę, przywołując najbliżej znajdujących się
rycerzy. Wielokrotnie zraniony, dostał się w końcu w ręce napastników. Choć ci
chcieli go żywego zawieźć do swojej ziemi, okazało się to niemożliwe; przeto go
uśmiercili. Powołując się na „twierdzenia niektórych”, kronikarz pisze następnie o jakichś dostojnikach i rycerzach herbu Nałęcz i Zaręba jako o wspólnikach, doradcach i pomocnikach margrabiów w dokonanej zbrodni. Informację
tę zaczerpnął niewątpliwie z Rocznika świętokrzyskiego. Otrzymaną wiadomość
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zaaprobował, uznając, że bez współudziału wrogów wewnętrznych w powodzenie
całej akcji trudno byłoby uwierzyć.
Przede wszystkim właśnie za pośrednictwem Długosza wersja późnej, trzeciej
grupy źródeł — o wspólnym działaniu Brandenburczyków, Nałęczów i Zarębów
— zdominowała historiografię nowożytną. Następnie zaś przeszła do naukowej, również i tu uzyskując ogromną przewagę. Niektórzy badacze pisali nawet
o pełnej „zgodności” źródeł, obciążających udziałem w zamachu i zewnętrznych,
i wewnętrznych sprawców, co już jest zupełną fikcją. Bezwzględnie wszystkie
wczesne przekazy dzielą się na dwie osobne grupy, treściowo całkowicie sprzeczne. Ze sprzeczności tej możemy wybrnąć tylko wtedy, jeśli przyjmiemy ich jedyną
rzeczywistą zgodność. Mianowicie wszystkie te przekazy (a jest ich aż osiem)
oskarżają o zabójstwo króla Przemysła tylko jednych zbiorowych sprawców —
bądź Brandenburczyków, bądź jakichś rycerzy wielkopolskich. Zaakceptowanie
tej jedynej zgodności jest koniecznym warunkiem rzeczywistego rozwiązania
problemu. Fikcyjne „i” musi więc zostać zastąpione przez realne „albo”. Jedna
z dwóch występujących we wczesnych źródłach wersji jest wersją prawdziwą,
druga zaś omyłkowo istniejącą obok pierwszej w ówczesnej świadomości społecznej. Mianowicie każda z nich w innych środowiskach.
Za tym, że prawdziwymi sprawcami zabójstwa byli Brandenburczycy, przemawia dokładność źródeł grupy pierwszej. Kontynuacja rocznika kapituły
poznańskiej wylicza imiennie (choć nie bez pomyłki) trzech margrabiów — inicjatorów zamachu, zaś Rocznik kołbacki wymienia osobę zabójcy (widocznie
dowódcę wyprawy, który wydał rozkaz uśmiercenia) — Jakuba Kaszubę. Natomiast źródła drugiej grupy są ogólnikowe; ograniczają się do podania, że króla
zabili jego właśnie rycerze. Żadnego z owych rycerzy dane źródła nie znają —
ani z imienia, ani choćby z urzędu. Dopiero po stu latach nowe źródła nazwały
ich zbiorowymi — rodowymi mianami, aktualnymi dla swoich czasów, ale nie
istniejącymi jeszcze na przełomie XIII i XIV w. W stuleciu, w którym żył Przemysł II, pewne zbiorowości można było konkretnie określić tylko imionami ich
przywódców „z towarzyszami” bądź „z krewnymi i przyjaciółmi”. Nikogo z takich
(jakiegokolwiek późniejszego rodu herbowego by byli) nie ma w źródłach przypisujących „swoim” zabójstwo króla. Indywidualnie w tej roli występują tylko margrabiowie i ich rycerz — zresztą w różnych, niezależnych od siebie przekazach.
„Swoi” w narracjach drugiej grupy są po prostu pogłoską, występującą tam,
gdzie o konkretnych sprawcach zamachu nie słyszano. Pogłosce takiej sprzyjało
miejsce wydarzenia, znajdujące się w głębi Przemysłowego państwa.
Geografię przeciwnych treściowo źródeł „rogozińskich” próbował już ująć
Bronisław Nowacki. Uwagi tego autora w tej sprawie są wartościowe. Tak więc
Brandenburczyków obwiniają źródła z północnego zachodu (bardziej skupione):
Poznań, Kołbacz, Oliwa i wreszcie sama Brandenburgia (archetyp Kroniki Henryka z Herfordu). „Swoich” natomiast — z południowego wschodu (bardziej rozrzucone): Praga, Brzeg, Kraków, Toruń. Stwarza to wrażenie bardzo powolnego
rozszerzania się kręgów rzeczywistej wiedzy. Do kapituły poznańskiej wiadomość
o margrabiach jako sprawcach dotarła widocznie za pośrednictwem jakichś duchownych z obszaru zaanektowanego już przez Brandenburgię, ale wciąż pozostającego w poznańskiej diecezji. Natomiast wiadomość w zachodniopomorskim
klasztorze kołbackim o bezpośrednim zabójcy króla — rycerzu margrabiów miała
swoje źródło w ich obecności 3 II 1296 r. w posiadłości tego klasztoru — Brzezinie,
gdzie wystawili dokument właśnie dla Bierzwnika, filii Kołbacza. Tamtejsi cystersi
wiedzieli więc od razu zarówno o wysłaniu Jakuba Kaszuby z oddziałem w celu
porwania Przemysła, jak i o wiadomości, którą tenże przywiózł po swoim powrocie.
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Pośrednio, ale najmocniej, obciążają margrabiów brandenburskich ich własne dokumenty, określające ich itinerarium w czasie zabójstwa Przemysła. Są to
trzy dyplomy: wspomniany przed chwilą dla filii cystersów z Kołbacza (Brzezina
3 II) oraz dwa dla rodziny z Liebenow (Dobiegniew 12 II). Wszystkie te dokumenty wystawiło czterech tych samych margrabiów, pisanych z Brandenburga
i Gorzowa (Landsberg): Otto i Konrad (pokolenie starsze) oraz Jan i Otto (pokolenie młodsze). Margrabiowie z tych dokumentów znajdowali się więc przed zabójstwem króla polskiego na granicy z jego państwem (jeszcze po swojej stronie),
a po zabójstwie rozpoczęli natychmiast aneksję sąsiednich terytoriów Wielkopolski, przejmując pod swoje panowanie dotychczasowych poddanych Przemysła
(Liebenowów). Tymczasem „swoi” — dostojnicy, którzy dotąd otaczali Przemysła,
wybrali jego następcę i przy nim występowali, starając się zapewnić Królestwu
pokój choćby za cenę kompromisu (układ krzywiński). I nic nie zmieni faktu,
że wszystkie bez wyjątku wczesne źródła wymieniają tylko jednych sprawców
zamachu, nie łącząc ich z innymi. Przy czym te, które obwiniają Brandenburczyków, potrafią niekiedy określić z imienia inspiratorów czy wykonawcę. Żadne zaś
z tych, które zamach zarzucają „swoim”, nie podają o nich ani jednego szczegółu.
„Nałęcze” i „Zarębowie”, nie wiadomo jacy — to dopiero odległa przyszłość.
*
Rekonstrukcja historii zamachu zaczyna się od dwóch planów, ściśle ze sobą powiązanych. Planu Przemysła II odbycia zapustów w Rogoźnie (jako części dłuższej
podróży po kraju) oraz planu margrabiów brandenburskich z linii joannickiej
porwania tegoż króla przy okazji, jaka się nadarzy (ta zaś była akurat okazją
znakomitą). Łącznikiem między tymi zamierzeniami był anonimowy szpieg margrabiów, pozostający na dworze Przemysła; przekazał on swym mocodawcom
informację o królewskim itinerarium. Motywem zamiaru porwania mogło być już
przejęcie przez Przemysła Pomorza Gdańskiego w grudniu 1294, jego koronacja
w czerwcu 1295 (jak domyśla się Kontynuacja rocznika kapituły poznańskiej),
czy wreszcie (na co zwraca uwagę Edward Rymar) papieska nominacja duchownego z Wielkopolski na biskupstwo kamieńskie najpóźniej w styczniu 1296 r.
W każdym razie zamiar ten realizowano już 3 II tego ostatniego roku, kiedy
margrabiowie z wieloma ludźmi stali już nad granicą wielkopolską, oczekując na
wiadomość o aktualnym miejscu przebywania Przemysła.
Po otrzymaniu od szpiega odpowiedniego meldunku, we wtorek zapustny 7 II,
wysłali oni do Rogoźna oddział „komandosów”, na czele z rycerzem Jakubem zwanym Kaszubą. Tego wykonawcę ich planu spróbował dokładnie utożsamić Edward
Rymar. Według tego badacza miał to być Jakub z rodziny Güntersberg, przybyłej
z Niemiec na Pomorze Zachodnie. Sądzę, że wniosek ten należy bezwzględnie odrzucić. I to aż z dwóch ważnych powodów: terminologicznego i chronologicznego.
Po pierwsze, źródła niemieckie — a takim był również Rocznik kołbacki — były
przyzwyczajone do nazwisk odmiejscowych jako odpowiadających nomenklaturze
lennej. Pod swoim konkretnym mianem występuje Jakub de Güntersberg wielokrotnie w dokumentach, wśród nich również w przywileju dla cystersów z Kołbacza. Po wtóre, bardzo liczne wiadomości źródłowe o Jakubie de Güntersberg
ograniczają się czasowo do lat 1278–1286. W grę mogą wchodzić tylko dwa wyjaśnienia. Pierwszym jest rychła śmierć, co oczywiście wyklucza jego identyczność
z Jakubem Kaszubą. Drugim — wycofanie się do życia prywatnego z powodu starości i stanu zdrowia. Czy jednak można przypuścić, że tak sędziwego człowieka
jeszcze dziesięć lat później wprowadzą margrabiowie do trudnej akcji na Rogoźno
— czy to jako dowódcę „komandosów”, czy choćby jako uczestnika?
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Jakub Kaszuba z Rocznika kołbackiego był więc kimś innym — po prostu słowiańskiego (konkretnie pomorskiego) pochodzenia rycerzem w służbie władców
Brandenburgii. Za słuszne trzeba uważać przypuszczenie Kazimierza Jasińskiego, że „wysłany przez margrabiów oddział składał się przynajmniej w części z rycerzy słowiańskich”. Konkretnie: dojście do celu było łatwiejsze, jeśli uczestnicy
wyprawy udawali rycerzy Przemysła. Niektórzy autorzy oskarżający Nałęczów
i Zarębów pisali o tym, jak konieczne było zabezpieczenie drogi tychże uczestników — i to właśnie mieli uczynić członkowie tych dwóch rodów. Taka konieczność zachodziła jednak tylko w drodze powrotnej, ze względu na możliwość
pościgu, gdyby porwania nie udało się dokonać dostatecznie skrycie.
Natomiast do Rogoźna oddział mógł posuwać się normalną drogą, dając sobie
i koniom odpoczynek w karczmach. W warunkach średniowiecza, przyzwyczajonego do podróży rycerskich czy zbrojnej ochrony podróży kupieckich, nie budziło to niczyjego podejrzenia. Co najwyżej — w karczmach odzywali się jeźdźcy
słowiańscy, a Niemcy milczeli. Jeźdźcy ci mogli nawet symulować, że zostali wysłani przez któregoś z kasztelanów nadnoteckich, co mogło później sprowadzić
podejrzenie na Nałęczów. Dalej widocznie udając poddanych Przemysła, weszli
do miasta Rogoźna — jak pisze Długosz, jeszcze nieobwarowanego (lokacja dopiero w 1280 r.). Wchodząc tam o świcie w Popielec, zastali Przemysła i towarzyszących mu rycerzy — wśród nich jakichś Zarębów i Nałęczów — śpiących
i nietrzeźwych po obchodzeniu zapustów, a wobec tego nieprzygotowanych do
jakiejkolwiek obrony, o co właśnie chodziło w planie zamachu. Śpiący rycerze
byli rozmieszczeni w różnych miejscach; przy śpiącym królu musiała wszak znajdować się trzeźwa, przynajmniej kilkuosobowa ochrona. Trzeźwy był również
szpieg brandenburski, który oczekiwał przybyłych, a następnie wskazał im miejsce noclegu króla. Doszło do starcia z ochroną, zaatakowaną niespodziewanie;
w walce tej wziął osobiście udział także wyrwany ze snu Przemysł, skoro odniósł
rany, co zresztą skomplikowało zadanie zamachowców. Aby uniknąć możliwości szybkiego zwołania pościgu, ludzie margrabiów prawdopodobnie zabili całą
ochronę, sami również ponosząc jakieś straty. Z napadniętych rannym pozostał
tylko Przemysł, który znalazł się w niewoli nagłych wrogów.
Źródła nie wykazują zgodności, gdzie nastąpiło zabicie króla — jeszcze na
miejscu, czy już gdzieś w drodze powrotnej. Biskup poznański Jan Łodzia zeznał w 1339 r., że Przemysł zginął „w swoim domu”; w Rogoźnie był to gród
kasztelański. Henryk z Herfordu podał, że Brandenburczycy go „w jego domu,
a nawet w jego łożu zaskoczywszy, zgładzili” — nie wiadomo, czy ta topografia
odnosi się tylko do „zaskoczenia”, czy też do „zgładzenia”. Cztery kolejne przekazy (Rocznik franciszkanów toruńskich, Rocznik świętokrzyski, V redakcja Katalogu biskupów krakowskich i Kalendarz włocławski) wzmiankują zgodnie, że
gwałtowna śmierć króla Przemysła nastąpiła „w Rogoźnie”. Natomiast Kodeks
Szamotulskiego i Rocznik Sędziwoja umiejscawiają tę śmierć „pod miasteczkiem
Rogoźnem”. Dokładniej określają to Spominki gnieźnieńskie, według których król
Przemysł „został pochwycony w Rogoźnie i zabity na drodze podczas straży”,
tj. zapewne postoju. Mimo występującej niezgodności źródeł (z których jednak
większość opowiada się za samym Rogoźnem) literatura naukowa przyjmuje zabicie króla w drodze. Należy się z tym zgodzić; decyduje tu przekaz Spominek
gnieźnieńskich — jedyny, który wymienia osobno, obok siebie, zarówno miejsce
porwania (Rogoźno), jak i zabójstwa (droga). Natomiast autorzy pozostałych źródeł (z wyjątkiem jeszcze Henryka z Herfordu), podając tylko jeden fakt i miejsce,
mogli kierować się skrótem myślowym, łączącym dwa ściśle powiązane i następujące jedno po drugim wydarzenia. Tak więc „w jego domu”, „w jego łożu”,
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„w Rogoźnie” dokonany został napad, który przyniósł śmierć, ta zaś nastąpiła
„blisko miasteczka Rogoźna”, „pod Rogoźnem”.
Pozostawiwszy zwłoki królewskie na swej drodze, mogli napastnicy w dalszym ciągu symulować rycerzy Przemysłowego państwa. Do margrabiów brandenburskich dotarli, więc ostatecznie żadna pogoń ich nie dościgła. W Rogoźnie
natomiast, kiedy rankiem zaczęto się budzić, nastąpił szok, gdy zauważono zabitych członków ochrony i zaginięcie Przemysła. Rozpoczęte z miejsca śledztwo
— poszukiwania w najbliższej okolicy musiały doprowadzić do wiadomości o jakiejś gromadzie rycerzy, którzy przyjechali i odjechali, niektórzy z nich mówili po
polsku i po kaszubsku. W ten sposób powstali „swoi” z kilku dziś znanych źródeł; związek ich z zabójstwem króla Przemysła ujawnił się po znalezieniu zwłok
tegoż z zadanymi ranami. Owych „swoich” jednak nie znaleziono, zatem nie można było ich zidentyfikować. Nawet natychmiastowy najazd brandenburski na
Wielkopolskę rozumiano widocznie jako wykorzystanie powstałej okazji, nie zaś
jako jej stworzenie. Wieść o nieokreślonych „swoich” rozpowszechniła się nie
tylko w Królestwie Przemysła, lecz dotarła — według źródeł — przynajmniej do
Czech, Krakowa, na Śląsk i do państwa krzyżackiego. Natomiast brandenburska
wersja zabójstwa, choć prawdziwa, jako cenzurowana rozchodziła się znacznie
wolniej, docierając zrazu do nielicznych tylko kręgów. Świadkami wyruszenia,
a następnie powrotu wysłanego do Rogoźna oddziału było tylko otoczenie margrabiów oraz cystersi kołbaccy, pierwsi źródłowi informatorzy. Do kapituły poznańskiej odpowiednia wiadomość doszła przed 1312 r. Przez pokrewieństwa
i dobre znajomości rozchodziła się stopniowo dalej. Wszędzie jednak napotykała
na konkurencję już zakorzenionej wcześniej opinii, że Przemysła zamordowali
jacyś jego właśni poddani.
Konkurencja ta mogła mieć trojakie następstwo, i każde z nich widać w źródłach. Jednym z nich było dokonanie wyboru. Tak więc w kapitule poznańskiej
uwierzono informatorom z zachodu, chociaż wersja o „swoich” musiała już być
znana w całej Wielkopolsce. Z kolei środowiska bardziej oddalone albo przywykły
już do „swoich” zabójców, albo nie dowiedziały się jeszcze o Brandenburczykach.
Druga ewentualność — to właśnie niemożność wyboru, a zatem uznawanie obu
sprzecznych wersji za równie niepewne. Wyrazem takiego stanowiska było zaniechanie podawania zabójców (Spominki gnieźnieńskie, Kalendarz włocławski).
Wreszcie możliwość trzecia — to fikcyjne „i”, sztuczne połączenie tej sprzeczności. Realizują je późne źródła, poczynając od Rocznika świętokrzyskiego — i trwa
ono do dziś. Charakteryzuje je również używanie późnych nazw, które zastąpiły nieokreślonych „swoich”. Rocznik świętokrzyski nadmienia więc o wspólnym
przybyciu do Rogoźna Nałęczów, Zarębów i Sasów.
W rzeczywistości jacyś Nałęcze i jacyś Zarębowie znajdowali się wtedy z Przemysłem w Rogoźnie. Nie wiemy, którzy to byli, skoro ostatni dokument wystawił
król jeszcze przed podróżą, w Poznaniu. Obecność jednak dostojników z tychże
rodów na jego dyplomach jest całkowitą normą. W ostatnim roku jego panowania nie ma dokumentu, na którym by nie wystąpił któryś Zaręba albo (choć
rzadziej) Nałęcz. Dotyczy to również wyjazdów na Pomorze, z których zachowało
się materiału szczególnie dużo. W ostatnim dokumencie, datowanym dokładnie
dwa tygodnie przed nieoczekiwanym zgonem (25 I 1296), występują wojewoda
poznański Beniamin oraz kasztelan zbąszyński Kiełcz z bratem Dobrogostem.
Zatem jeden Zaręba i dwóch Nałęczów na ogólną liczbę pięciu wymienionych
świadków.
Wyjazd tych samych osób (między innymi) z królem do Rogoźna wydaje się
sugestywny, pewności jednak mieć nie możemy. W składzie obecnych przy
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monarsze mogły zajść jakieś zmiany. Można jednak przyjąć, że odpowiadał on
genealogicznie zazwyczaj występującym składom. Towarzyszący Przemysłowi
możni uczestniczyli wraz z nim w biesiadzie zapustnej i po wypiciu dużej ilości wina głęboko zasnęli. Po obudzeniu rozpoczęli śledztwo, znaleźli ciało króla
i bezskutecznie szukali sprawców incydentu, zdobywając wszelako jakieś wiadomości o przyjeżdżającym i odjeżdżającym oddziale. Wśród uczestników zapustów
był jednak ktoś, kto za bezpieczeństwo monarchy był urzędowo odpowiedzialny.
Był to kasztelan rogoziński. Kto piastował tę godność w czasie zapustów i Popielca 1296 r.? Źródła nie wykazują osoby, która czyniłaby to zarówno przedtem, jak
i potem. Wcześniej kasztelanem tym był Jakub ze Smogulca z rodu Grzymałów.
Występuje on na tym urzędzie do 9 X 1294 r., po czym całkowicie znika ze źródeł. Na dokumentach Przemysła II pojawiał się często. Dowodnie nie żył już jakiś
czas przed 1314 r., kiedy jego czterej synowie otrzymali od Łokietka wieś Zarzeczyno. Zbliża to chronologicznie śmierć kasztelana rogozińskiego do rogozińskiej
śmierci króla Przemysła. Można uważać za prawdopodobne, że Jakub zginął
w obronie swego monarchy, ponieważ tej nocy obydwaj spali widocznie blisko
siebie w grodzie kasztelańskim w Rogoźnie.
Tymczasem koalicja domów otaczających Przemysła — w tym Zarębów i Nałęczów — utrzymała się początkowo bez zmian przy jego następcy, Władysławie
Łokietku. Wszyscy posiadający urzędy świadkowie ostatniego dokumentu króla
uczestniczyli przy Łokietku w zawieraniu układu krzywińskiego (10 III 1296),
a więc w najwcześniejszym dyplomie tegoż jako księcia Wielkopolski. Można ich
uważać za elektorów księcia Kujaw, Sieradza i Łęczycy w Wielkopolsce. Otrzymywali oni nadania od Przemysła, Łokietka bądź nawet od obu. Darowizny dla Zarębów i Nałęczów od książąt wielkopolskich — w tym od Przemysła II — podałem
wyżej. Od Łokietka nadania dóbr dostali Nałęcze: kasztelanowie Kiełcz i jego brat
Wincenty. Szczególnie liczne były darowizny tego księcia dla wojewody tczewskiego, potem kaliskiego, Mikołaja Zaręby z Powidza. Można tu jeszcze dorzucić
nadanie biskupowi Andrzejowi Zarębie i jego kościołowi placu w Poznaniu.
Zarębowie i Nałęcze należeli więc do tej elity możnych wielkopolskich, o której
poparciu dla całej polityki Przemysła II pisał słusznie Kazimierz Jasiński. Wraz
z paroma innymi rodami zajmowali oni najwyższe urzędy, przy czym zwłaszcza
Zarębowie mieli ich szczególne wiele, najwięcej ze wszystkich. Znów szczególnie Zarębowie uczestniczyli w zjazdach cementujących związek Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską, z którego to związku korzystali nawet osobiście (Mikołaj
z Powidza). Twierdzenie, że obydwa te rody „miały możliwość” kontaktów z Brandenburgią, nie stanowi żadnego rzeczowego argumentu, skoro ani jeden tego
rodzaju kontakt nie jest widoczny w źródłach z danego czasu. Wprost przeciwnie
— obdarzanie przez książąt wielkopolskich, zwłaszcza Nałęczów, kasztelaniami położonymi przy granicy brandenburskiej dowodzi, że mieli oni do członków
tego rodu całkowite i trwałe zaufanie. Gdyby Zarębowie i Nałęcze mieli rzeczywiście uczestniczyć w brandenburskim zamachu na króla Polski, czyn taki byłby
sprzeczny z całą ich polityką — zarówno wcześniejszą, jak bezpośrednio późniejszą. Przewodząc zwartej koalicji możnych przy Przemyśle i następnie przy Łokietku w początkach jego panowania, nie byli przez nikogo podejrzewani o tego
rodzaju uczestnictwo.
*
Najwcześniejszym dziś istniejącym źródłem, oskarżającym Nałęczów i Zarębów
o współudział z Sasami w zabójstwie króla Przemysła II jest Rocznik świętokrzyski, powstały około 1399 r. Wyraża on — po raz pierwszy — połączenie dwóch
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istniejących obok siebie w Polsce i krajach sąsiednich, różnych wersji tego zabójstwa: a) że dokonali go Brandenburczycy; b) że sprawcami byli „swoi”, których
przekazy bliżej nie określały. Obwinianie obu rodów w źródłach pisanych zaczęło
się więc od Małopolski. Przypadkowość ich wyboru w tak odległym środowisku sugeruje jednak, że narodziło się ono w Wielkopolsce, a do Małopolski zostało przeniesione. Podłożem jego musiał być rozkład koalicji, jaka istniała przy Przemyśle.
Poszukiwanie pierwszej osoby (lub osób), która rzuciła podejrzenie akurat na
Nałęczów i Zarębów, winno uwzględniać trzy przesłanki: a) musiał to być ktoś
zwaśniony równocześnie z jakimiś członkami obu tych rodów; b) ktoś mający dostęp do małopolskich czynników opiniotwórczych (ewentualnie taki dostęp mieli bliscy jego potomkowie); c) ktoś, kto pamiętał znaczenie Nałęczów i Zarębów
w otoczeniu Przemysła II w ostatnim okresie jego życia. Motywem takiego podejrzenia musiała bowiem być obecność jakichś osób z tych rodów 7 i 8 II 1296 r.
w Rogoźnie i nieudzielenie przez nich pomocy napadniętemu królowi. Obecność tę
możemy uważać za pewną właśnie ze względu na owo znaczenie, choć nie wiemy,
którzy to byli. Nieudzielenie zaś pomocy tłumaczy się — jak już wiemy — głębokim
snem po pijanych zapustach, jak również pewną odległością miejsc spoczynku
uczestników tej uroczystości. Dość, że krótkiej utarczki przy królu nie zauważono.
Ciąg owych okoliczności mógł wszakże budzić niejasne wrażenie, jakoby rzecz cała
dokonała się „za zgodą złych zdrajców” — jak to pisze Rocznik świętokrzyski. Mianowicie tych, których potomstwa pośredni informatorzy tego rocznika nie lubili.
Wspólny front czołowych rodów wielkopolskich załamał się przejściowo już
w końcu pierwszego panowania Władysława Łokietka. Wyrazem tego było usunięcie w 1299 r. z palacji kaliskiej bliskiego niegdyś Przemysłowi II Mikołaja
Przedpełkowica Łodzi na rzecz Mikołaja Jankowica Zaręby. Tu jednak występuje
rozwarstwienie polityczne wśród samych Zarębów; biskup poznański Andrzej był
wtedy przeciwnikiem Łokietka, a awansowani Jankowice (Mikołaj oraz Sędziwój,
sędzia gnieźnieński, a potem wojewoda poznański) dochowali mu wierności. Również Nałęcze, z których Wincenty Tomisłowic otrzymał od Łokietka szczególnie
duże nadanie, zaś jego rodzony brat Kiełcz, częsty świadek dokumentów tego księcia, wraz z bratem stryjecznym Chwałem Dzierżykrajowicem występuje przy nim
jeszcze 11 XI 1299 r., w wojnie z Henrykiem głogowskim. Ostatecznie z wydarzeń
1299 r. nie znajdujemy przesłanek do genezy interesującego nas oskarżenia. Ani
z okresu rządów czeskich. W 1300 r. Zarębowie, Łodzie i Grzymałowie solidarnie uznali za władcę Wacława II, zachowując posiadane urzędy. Widać natomiast
wówczas wyraźny spadek znaczenia Nałęczów. Żaden z piastujących urząd członków tej genealogii nie znalazł się w którymkolwiek dyplomie wystawionym przez
czeskiego starostę. Zdumiewa przede wszystkim zupełne milczenie przez siedem
lat o kasztelanie gnieźnieńskim Kiełczu, szczególnie często przebywającym przy
księciu Władysławie zarówno przed jego wygnaniem, jak i po jego powrocie. W latach 1300–1306 Nałęcze i Zarębowie pozostawali zatem w odmiennych obozach.
Usunięcie rządów czeskich pozwoliło Nałęczom odzyskać pozycję na szczycie.
Rozszczepiło natomiast ich dotychczasową orientację polityczną. Ważni rodowcy
znaleźli się zarówno wśród zwolenników Łokietka, jak i Henryka głogowskiego.
Obaj ci książęta mianowali — każdy swego — wojewodów poznańskich tego samego herbu; Władysław zawsze wiernego sobie Kiełcza (godność raczej tytularna, skoro w jego posiadaniu znalazły się tylko skrawki Wielkopolski), Henryk
zaś Dobrogosta z Dzwonowa. Zarębowie, kierowani przez biskupa poznańskiego
Andrzeja, z jednym wyjątkiem opowiedzieli się za Głogowczykiem. Wyjątkiem
tym był Wacław Lisowic, obdarzony przez Łokietka miasteczkiem Lutomiersk
z przyległościami w ziemi sieradzkiej. Henryk natomiast powierzył województwo
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kaliskie Marcinowi Sędziwojowicowi z Jarocina. W przejściowym okresie 1306–
1312/1313, kiedy to Głogowczycy (Henryk, a potem jego synowie) panowali
nad ogromną częścią Wielkopolski, Łokietek zaś nad jej skrawkami, najwyższe urzędy znajdowały się w posiadaniu obu naszych rodów: palacja poznańska
i efemeryczna nakielska Nałęczów, kaliska natomiast Zarębów. Nieco niższe, ale
również ważne urzędy wielkopolskie (kasztelanie, sędstwa, kanclerstwo) piastowali przy Głogowczykach Łodzie, Grzymałowie i Dryje.
Elita wielkopolska nie ulegała więc wciąż radykalnym zmianom. Również
po zniechęceniu do rządów głogowskich i ponownym przyzwaniu Łokietka. We
wczesnych dokumentach wielkopolskich tego Piasta występują zarówno Zarębowie i Nałęcze, jak i przedstawiciele innych dotąd dominujących rodów. Wojewoda kaliski Marcin Zaręba był obecny przy księciu Władysławie na wszystkich
siedmiu znanych jego dokumentach, wystawionych w Wielkopolsce w 1314 r.
Trzy zaś spośród tych dokumentów wystawił przywrócony tam do władzy książę
dla biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby, już wcześniej — przez ekskomunikę
Głogowczyków — przygotowującego mu powrót do utraconej niegdyś dzielnicy.
Z Nałęczów wystąpił kasztelan gnieźnieński Dobrogost z Szamotuł, który wielkopolskie powstanie na rzecz Łokietka zainicjował. Natomiast ani razu w tym
roku nie pojawił się przy kujawskim Piaście wojewoda poznański Dobrogost
z Dzwonowa. Co więcej, pod koniec swego długiego pobytu w Wielkopolsce Władysław Łokietek mianował innego wojewodę poznańskiego, chociaż Dobrogost
wciąż jeszcze żył. Oznacza to, że ten Nałęcz pozostał jeszcze (zresztą też do czasu) zwolennikiem rządów głogowskich. W przełomowym dla Wielkopolski roku
1314 rozbieżność orientacji politycznej wśród Nałęczów przeto utrzymywała się
jeszcze, choć liczba stronników Łokietka rosła. Na dokumentach tego księcia
występowali nadto wtedy kasztelanowie z rodu Łodziów i Godziębów oraz sędzia z rodu Grzymałów. Wreszcie nowi w tym towarzystwie Doliwowie. Ród ten
współpracował z Władysławem Łokietkiem w każdej dzielnicy, w której ten książę rządził. Można ich uważać za środowisko genealogiczne szczególnie bliskie
kujawskiemu Piastowi. W 1314 r. towarzyszyło Łokietkowi w Wielkopolsce przynajmniej czterech, a zapewne nawet pięciu Doliwów z wielkopolskiej linii tego
rodu. Wszyscy oni otrzymali wtedy lub nieco później urzędy od tego monarchy.
Przez cały czas swego drugiego panowania w Wielkopolsce Władysław Łokietek usiłował tam wzmacniać pozycję Doliwów, równocześnie zaś liczył się
ze znaczeniem w tej dzielnicy Nałęczów i Zarębów. Odbiło się to niekorzystnie
na niektórych innych tamtejszych rodach, dla których nie starczyło już ważnych urzędów. Wojewodą kaliskim był więc konsekwentnie, do śmierci (która
nastąpiła między 1328 a 1335 r.) Marcin Sędziwojowic Zaręba. Drugą palację
— poznańską — odzyskał przed 1316 r. pogodzony z księciem Nałęcz Dobrogost
z Dzwonowa i piastował ją również do zgonu (między 1320 a 1321 r.). Następcą
jego został siostrzeniec, Przybysław Borkowic herbu Napiwo, równocześnie (do
1324) starosta wielkopolski. Po jego śmierci (1328) wojewodą poznańskim był
znowu Nałęcz, Wincenty z Szamotuł, piastujący także starostwo wielkopolskie.
Z dwóch najważniejszych dygnitarstw wielkopolskich jedno zatem znajdowało się w ręku Zaręby, drugie — Nałęczów bądź przynajmniej syna Nałęczówny.
Kasztelanię poznańską i gnieźnieńską przejęli wówczas Doliwowie, kaliską zaś
Leszczyc. Na sędstwach poznańskim i kaliskim widzimy Drogosławiców i Borkowiców. Wreszcie kanclerzem wielkopolskim był od 1314 r. do zgonu (między
1322 a 1325) Filip z Miłosławia herbu Doliwa.
Genealogiczną politykę Władysława Łokietka wyrażają również niższe urzędy,
pozostające w ręku ludzi z młodszego pokolenia poszczególnych domów, jako
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ewentualny zaczątek ich przyszłej kariery. Przeważają tu znów Doliwowie. Dwaj
bracia — późniejsi wojewodowie, piastowali na początek kasztelanie: jeden biechowską, drugi starogrodzką. Kasztelanem lędzkim był późniejszy kasztelan poznański, z tego samego rodu. Na kasztelanii i sędstwie nakielskim utrzymywali
się Pałucy. Wreszcie Nałęcze i Zarębowie. Kasztelanem przemęckim w 1326 r.
był Nałęcz Wincenty: albo z Wielenia, albo jego brat stryjeczny z Szamotuł, niewiele późniejszy wojewoda poznański i starosta wielkopolski. Zaręba Wojciech
z Ryszewa występuje źródłowo z tytułem miecznika wielkopolskiego, ale dopiero
w 1339 r., jako świadek w procesie warszawsko-uniejowskim. W 1328 r. jakiś
Wojciech był podsędkiem nakielskim; tożsamość jest tu możliwa, ale niepewna
ze względu na popularność imienia. W latach 1323–1330 występuje podsędek
kaliski Bieniasz; jest to jedno ze zdrobnień właściwego Zarębom imienia Beniamin; nie da się jednak tu dokonać konkretnej identyfikacji.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na sytuację odwrotną — kiedy to spadkobiercy
wysokich dygnitarzy nie dziedziczyli po nich pozycji w elicie politycznej, pozostając długo lub zawsze bez urzędów. Ród Łodziów — w osobie Jana — uzyskał
w 1324 r. biskupstwo poznańskie; sukcesowi temu towarzyszył wszelako zastój
w wielkopolskiej hierarchii ziemskiej. Po zgonie kasztelana poznańskiego Przedpełka ze Spławia (1322/1324) oraz kasztelana bnińskiego Mirosława (po 1316)
nie widać Łodziów na tamtejszych godnościach. Nie posiadali urzędów w 1339 r.
wnuk wojewody Mikołaja Przedpełkowica Mikołaj z Gostynia ani w 1343 sędziwy już brat biskupa Jana Łodzi Mikołaj z Będlewa. Podobnie Grzymałowie. Brat
sędziego poznańskiego z 1314 r. Bogusława — Wierzbięta ze Smogulca i Pruśca,
w 1335 r. podkomorzy poznański, w 1329 pozostawał jeszcze bez tytułu.
Posiadanie przez Zarębę i Nałęcza dwóch najwyższych dostojeństw wielkopolskich przynajmniej przez niektóre lata drugiego panowania Władysława Łokietka stwarzało sytuację, która mogła budzić czyjąś zazdrość wobec obu tych
rodów równocześnie. Do końca stulecia okoliczność taka już się nie powtórzy.
W sugestii jakiegoś „niedowartościowanego” kręgu właśnie wówczas nieokreśleni „swoi” z Rogoźna mogli przybrać postać przodków obu wojewodów, oczywiście nienazywanych jeszcze późniejszymi mianami rodowymi. Przesłanką mogła
być tu wiedza o obecności owych przodków przy Przemyśle i brak zaangażowania w jego obronę. Nie uwzględniwszy rzeczywistych przyczyn — snu i niewiedzy — przeciwnicy obu wojewodów motywowali widocznie ową bierność zgodą
(de consensu w Roczniku świętokrzyskim). Wojewodów Marcina Sędziwojowica
i Wincentego z Szamotuł łączyła nie tylko równość ich najwyższych urzędów, ale
także bliskie powinowactwo — konkretnie Wincenty był mężem siostry Marcina
Eufemii. Nałęcze i Zarębowie byli więc w tym czasie sobie bliscy. Ale nie tylko
oni. Łodzia Mikołaj z Będlewa miał żonę Zarębiankę; syn bowiem jego, biskup
poznański Mikołaj z Kórnika, używał pieczęci z herbami Łodzia (zatarty) i Zaręba.
Do dokumentu Grzymały Wierzbięty z Pruśca dla klasztoru w Łeknie przywiesił
pieczęć wojewoda poznański Wincenty z Szamotuł, a świadkiem był inny Nałęcz,
archidiakon gnieźnieński Tomisław z Wielenia. Inny Grzymała, sędzia poznański
Mikołaj z Błażejewa, zeznając w procesie polsko-krzyżackim w 1339 r. aż dwukrotnie zaznaczył, że podczas wypraw krzyżackich na Wielkopolskę (1331) tychże najeźdźców „śledził z Wincentym wojewodą i starostą”. Za panowania zatem
Łokietka stosunki między Nałęczami a Grzymałami były jak najlepsze. Wydaje
się przeto, że ani Łodziom, ani Grzymałom nie można stawiać zarzutu, jakoby to
właśnie oni oskarżali równocześnie Zarębów i Nałęczów o udział w rogozińskim
królobójstwie. Ktoś musiał jednak zacząć tę sprawę właśnie w czasie omawianym, gdyż właśnie wtedy powstały ku temu szczególne warunki. Dotyczą one
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zarówno piastowania najwyższych urzędów w dzielnicy przez Zarębę i Nałęcza,
jak i konkretnego zarzutu aktualnej zdrady, wysuniętego wobec jednego z nich
— wojewody poznańskiego i starosty wielkopolskiego Wincentego z Szamotuł.
Sprawa wojewody Wincentego Nałęcza doczekała się już obszernej literatury.
Wprowadziły ją w obieg dwa źródła, z których każde mówi o czymś zupełnie innym. Jedno z nich jest narracyjne, drugie dokumentowe. Pierwsze to kroniczka
lat 1330–1333 i 1339–1340, włączona później do zbiorowego Rocznika franciszkanów krakowskich w wersji tzw. Traski. Jacek Wiesiołowski uznał tę kroniczkę za
dzieło powstałe na dworze królewskim, ze względu na szczególne zainteresowanie
osobami z dynastii. Niemniej zawiera ona aż dziewięć wzmianek o wojewodzie
Wincentym, gdy tymczasem inni dostojnicy wymieniani są tam tylko raz lub najwyżej dwa razy. Zadziwiające jest też to, że połowa owych wzmianek jest mocno
negatywna, połowa mocno pozytywna i jedynie ostatnia wiadomość — o śmierci
— brzmi neutralnie. Poza nią wszystkie zresztą dotyczą ówczesnych napadów
krzyżackich. Tak więc, wyrażając tym sprzeciw wobec powierzenia przez króla
Władysława Wielkopolski, Sieradza i Kujaw w namiestnictwo synowi Kazimierzowi, miał Wincenty — „najgorszy zdrajca Królestwa i narodu” — spowodować „chytrze i skrycie” łupieski najazd wojsk zakonu na część wschodniej Wielkopolski
w lipcu 1331 r. Natomiast we wrześniu tenże wojewoda, już pogodzony z królem
i królewiczem, „przenikliwie śledził” krzyżackich najezdników, a w końcu wybitnie odznaczył się w zwycięstwie pod Płowcami i „chwałę na wieczyste trwanie
osiągnął”. Zasługi te spowodowały, że wielu nie wierzy w jego uprzednią zdradę. Zagadkowo przedstawia wreszcie źródło nienaturalny zgon Szamotulskiego,
który około 24 VI 1332 r. „nieoczekiwanie strzałą przeszyty zginął”. Informacje
mikroskopijnej kroniki dotyczące Wincentego z Szamotuł cechuje olbrzymia niekonsekwencja. Widać, że otrzymywała je ona od osób zarówno mu wrogich, jak
i życzliwych. Autor jej nie umiał jednak wyrazić tego stanu w tekście. Dowiadujemy się wprawdzie odeń o „wielu”, którzy podejrzeniom nie uwierzyli, chwilę wcześniej wszak traktował on owe podejrzenia jako „opinię wszystkich”.
Jakąkolwiek zdradę wojewody Wincentego wyklucza zeznanie sędziego Mikołaja z Błażejewa o udziale tegoż wojewody (oczywiście jako dowódcy) w wojsku wielkopolskim śledzącym krzyżaków. W przeciwieństwie do kroniczki lat
1330–1340 świadectwo Mikołaja dotyczy obu wypraw: lipcowej i wrześniowej.
Wojewoda Wincenty z Szamotuł walczył więc z krzyżakami przez całą wojnę;
również wtedy, kiedy miał ich rzekomo sprowadzać. I jeszcze jedno. Na drodze
łupieskiej wyprawy lipcowej — koło Słupcy, Gniezna i Żnina — leżały ważne majętności rodu Nałęczów. Sam wojewoda Wincenty miał tam Pomorzany. Również
w tych okolicach znajdowały się rezydencjonalne ośrodki innych gałęzi Nałęczów
— Dzwonowo i Chomiąża, a także posiadłości szwagra wojewody — Janowiec
i Kołdrąb Beniamina Zaręby. Oskarżenie Wincentego o związki z krzyżakami
i spowodowanie lipcowego najazdu było więc od początku pozbawione sensu.
Niemniej ktoś takie oskarżenie wymyślił i przekazał autorowi omówionego teraz
źródła, uzyskując od niego aprobatę.
Nie można jednak całkowicie wykluczyć jakiegoś sporu między Wincentym
z Szamotuł a królewiczem Kazimierzem, czy raczej małopolskimi doradcami tego
ostatniego. Ewentualnym śladem jest tu drugie ze wspomnianych źródeł — dokument wojewody poznańskiego Wincentego oraz jego braci Dobrogosta i Tomisława dla margrabiego brandenburskiego Ludwika Wittelsbacha, jego starostów
Hassona i Wedegona von Wedel oraz wójta Betkina von der Osten, z datą 18 VIII
1331 r. w Gorzowie, znany dopiero z kopii siedemnastowiecznej. Wymienieni
urzędnicy margrabiego zarządzali pograniczną Nową Marchią. Dokument ten

208

Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

stanowi gwarancję pokoju. Gdyby król Polski chciał napaść na ziemie margrabiego, nie będzie mógł tego uczynić przez grody Wincentego — Wieleń i Czarnków. Analogicznie nie będzie wolno margrabiemu napadać ziem króla polskiego
przez te same grody. Gdyby zaś król próbował wkroczyć do Marchii inną drogą,
wówczas wystawcy dyplomu będą zobowiązani bronić margrabiego i jego lenników przy użyciu swych grodów z „tej” — tzn. północnej, wtedy brandenburskiej,
strony Noteci. Wreszcie, gdyby Władysław Łokietek uczynił Wincentemu, jego
braciom lub bliskim jakąś potwarz bądź krzywdę, co doprowadziłoby do wrogości między nimi, ci ze wszystkimi swymi grodami poddadzą się margrabiemu
i dopiero za jego zgodą będą mogli pojednać się z królem.
Jest oczywiste, że Wincenty z Szamotuł i jego bracia tworzyli ten dokument
jako mieszani poddani — polscy z południowego brzegu Noteci, brandenburscy
z północnego — zobowiązani do lojalności wobec obu stron. Byli również zainteresowani utrzymaniem pokoju, podobnie jak ich kontrahenci z Nowej Marchii.
Dla Polski pokój z Brandenburgią był konieczny ze względu na toczącą się wojnę
z zakonem krzyżackim i z królem czeskim Janem Luksemburskim. Pokój taki
został rzeczywiście zawarty przed 29 X 1329 r., a rokowania prowadził wówczas
w imieniu króla właśnie Wincenty, wojewoda poznański i starosta wielkopolski.
Wiemy o tym wyłącznie z dokumentu Łokietka, zawierającego wymienioną datę,
a zatwierdzającego „wszystkie warunki i zobowiązania, przez tegoż Wincentego w naszym imieniu podjęte i ustanowione”. Układ ów miał charakter trzyletniego rozejmu, obowiązującego od dnia św. Marcina (11 XI). Z zawieraniem
tego właśnie rozejmu powiązał niegdyś Adam Kłodziński dokument wojewody
Wincentego i jego braci, przenosząc jego datę z 18 VIII 1331 na 20 VIII 1329 r.
(odpowiedni dzień według kalendarza kościelnego) i obciążając późnego kopistę
omyłką roku. Dokument ten był jego zdaniem gwarancją rozejmu, doprowadzonego przecież do skutku właśnie przez Szamotulskiego i jego właśnie warunki
zaakceptował następnie król. Pokojem zainteresowane były obie strony fizycznie go zawierające: polscy Nałęcze oraz brandenburscy Wedelowie i Ostenowie,
posiadający dobra na pograniczu. Polemikę z Kłodzińskim przeprowadził głównie Stanisław Zajączkowski. Uznał on, że treść dokumentu odpowiada sytuacji
z roku 1331 i nie zachodzi potrzeba zmiany daty. Omawiane źródło nie jest —
jego zdaniem — wstępną gwarancją polską rozejmu dla Marchii, lecz indywidualną umową trzech Nałęczów, „gwarancją bezpieczeństwa Marchii przed Polską
po upływie tego rozejmu” z ich strony.
Mamy zatem w literaturze dwie radykalnie sprzeczne interpretacje postawy
Wincentego z Szamotuł wobec własnego króla, którego był urzędnikiem. Według
Kłodzińskiego zachowywał on względem tegoż pełną lojalność, nawet jeśli musiał — dla dobra potrzebnego pokoju — udzielać kontrahentom w rokowaniach
bardzo daleko idących zobowiązań. Jako gwarant z ramienia króla „Wincenty
przeciwko tej stronie obiecuje wystąpić, która pierwsza pokój złamie”. Według
Zajączkowskiego natomiast właściwym celem dokumentu wojewody poznańskiego i jego braci była chęć zabezpieczenia się właśnie przed Łokietkiem przy
pomocy Marchii. Potrzebę takiego zabezpieczenia badacz ten dostrzegał w rzekomej wcześniejszej zdradzie wojewody na rzecz krzyżaków. Ponieważ podczas
wyprawy lipcowej Wincenty nie przebywał w wojsku krzyżackim, lecz dowodził
polskim (zeznanie sędziego Mikołaja), jego skryta współpraca z najeźdźcami
miała się wyrazić w ułatwianiu im intrygami działań wojennych, udzielaniu rad
i wskazówek, paraliżowaniu obrony. Pozostaje zapytać, jakim cudem udzielane
skrycie dowódcom zakonu „rady i wskazówki” mogły dostać się do wiadomości informatora małopolskiej kroniczki. Albo czemu wojewoda poznański miał
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ułatwiać intrygami krzyżakom swobodne łupienie tych akurat okolic, w których
leżały jego własne dobra i majątki jego bliskich.
Przynajmniej w relacjach z Brandenburgią jakimś kryterium jest rzeczywista
data gorzowskiego dokumentu. Poza paroma wyjątkami większość późniejszych
badaczy pozostała przy roku 1331. Nie przynosiło to zresztą jednolitej opinii
o Wincentym z Szamotuł. Choć niektórzy autorzy pisali o całkowitej zdradzie,
przeważa obecnie pogląd, że Wincenty nie dokonał jej na rzecz zakonu, zawarł
natomiast tajny układ z panami brandenburskimi, bez jakiegokolwiek udziału
króla Władysława. Pogląd taki, który można uważać za pośredni, rozbudował
głównie Antoni Czacharowski. Przypominając zeznanie Mikołaja z Błażejewa,
zwrócił uwagę, że mała kronika 1330–1340 r. (Rocznik Traski) „opiera swe wiadomości na posądzeniach i domysłach”, które miały tłumaczyć niepowodzenia
wojenne. Podejrzenia takie dotarły wszak zapewne i do dworu królewskiego —
i to właśnie spowodowało zawiązanie układu gorzowskiego z 18 VIII 1331 r.,
traktowanego przez Nałęczów Szamotulskich jako asekuracja przeciw ewentualnym represjom. Również ten układ nie jest więc jeszcze zdradą, „jedynie istniała
możliwość tego czynu”, gdyby im król wyrządził „potwarz albo krzywdę”.
Tę samą orientację — uniewinnienie od zarzutu zdrady na rzecz zakonu
i uznanie układu gorzowskiego za akt czysto prywatny — kontynuowały następne głosy. Obecny stan badań wyrażają studia Tomasza Jurka (2006, 2010).
Negację zdrady na korzyść krzyżaków autor ten całkowicie potwierdza — „rzadko komu chyba zrobiono w opinii potomnych tak wielką krzywdę”. Oskarżenie
wyszło jednak — jego zdaniem — zapewne z samego dworu królewskiego, aby
zrzucić na kogoś odpowiedzialność za „brak skutecznej obrony przed najazdem
krzyżackim”. Dla układu z Brandenburgią podtrzymuje Jurek rok 1331, widzi
w nim wszakże nawiązanie do rozejmu z roku 1329, ponieważ — jak wykazywał
Kłodziński — w 1330 cesarz Ludwik odsunął od boku syna stronnictwo panów brandenburskich i „anulował wszystkie podjęte przez nich decyzje”. Panom
wielkopolskim i brandenburskim zależało jednak na utrzymaniu pokoju — stąd
wznowienie porozumienia. Przewidywało ono „faktyczną neutralizację prywatnych grodów wojewody w Wieleniu i Czarnkowie, co kłóciło się wprawdzie z literą
wierności wobec króla, ale faktycznie sprzyjało polskim interesom, zapewniając
spokój na rubieży nadnoteckiej”.
Dotychczasowa dyskusja o roli wojewody Wincentego z Szamotuł przyniosła
jedną pewność — że nie zdradził on Królestwa na korzyść krzyżaków. Zeznanie sędziego Mikołaja z Błażejewa dotyczy faktu, natomiast relacja kroniczki
1330–1340 — czyjegoś domysłu na temat jakichś bliżej nieokreślonych „intryg
chytrych, skrytych i ostrożnych”, mających zresztą dopomóc wrogowi w łupieniu
m.in. dóbr rzekomego intryganta. Bardziej skomplikowana jest sprawa stosunku Wincentego do Brandenburgii, choć i tu można zauważyć jedną rzecz niewątpliwą — obu stronom układu gorzowskiego zależało wówczas na utrzymaniu
pokoju. Za nierozstrzygnięty dotąd wypadnie zaś uznać problem rzeczywistej
daty tego układu: 1331 czy 1329 r., z czego zresztą wynikają dalsze ważne konsekwencje. Największe znaczenie ma tu decyzja cesarza w 1330 r. Skoro odsunął on wtedy „stronnictwo starobrandenburskie” od rządów, a nawet unieważnił
jego dotychczasowe postanowienia, to przed tym faktem układ gorzowski miałby
charakter z obu stron urzędowy, natomiast po nim (więc w 1331 r.) z obu stron
czysto prywatny. Mógłby więc o nim nie wiedzieć zarówno król polski, jak i margrabia wraz z cesarzem. W obu jednak wypadkach głównym jego celem było
zachowanie pokoju, na którym zależało zarówno polskim, jak brandenburskim
ziemianom z pogranicza.
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Problem interpretacji układu gorzowskiego polega na tym, że historiografia
naukowa cały czas operuje tylko połową jego źródeł. I z tej połowy wyciąga całość politycznych wniosków. Istnienie w przeszłości rewersału strony brandenburskiej — jak świadczy nieskończona liczba analogicznych przykładów — jest
rzeczą w pełni oczywistą. Na obecny brak takiego rewersału zwracali już uwagę
niektórzy badacze, nie wyprowadzając jednak z tego wyraźnych konsekwencji.
W zależności od daty układu dokument (dokumenty?) strony brandenburskiej
mógł znajdować się albo w Archiwum Koronnym w Krakowie, albo w zbiorze
rodzinnym Nałęczów wielkopolskich. Z Archiwum Koronnego jednakże wiele dokumentów zaginęło, a istniejące niekiedy wczesne dyplomy dla możnowładców
znajdują się dziś w różnych miejscach.
Można założyć hipotetycznie, że zaginiony brandenburski rewersał porozumienia w Gorzowie był analogiczną odwrotnością znanego nam aktu Wincentego
z Szamotuł i jego braci. Obydwa te dokumenty wyszły przecież spod pióra tego
samego, obecnego tam pisarza. Zatem wystawcami tego rewersału musieli być
odbiorcy dokumentu Nałęczów — Hasso starszy i Wedego von Wedel oraz Betkin
von der Osten. Z kolei odbiorcami — wojewoda Wincenty z braćmi; w 1329 r.
król Władysław był w każdym razie odbiorcą rewersału ratyfikacji. Analogiczną do
Wielenia i Czarnkowa rolę, jako nieudostępnione dla pochodów wojennych z jednej i drugiej strony, musiały tam odgrywać umocnienia Wedelów i Ostenów na
pograniczu — w każdym razie Drzeń (Drezdenko). Zobowiązania do obrony ziem
polskich w razie napadu „innymi drogami” w rewersale zapewne nie było, ponieważ obydwa brandenburskie rody nie posiadały dóbr „z tamtej strony rzeki Noteci”, a zatem nie wiązał ich stosunek lenny z królem polskim. Nie można natomiast
wykluczyć wzmianki o możliwości przejścia „ze wszystkimi umocnieniami” pod
protekcję tegoż króla, gdyby im cesarz bądź margrabia „jakąś potwarz bądź krzywdę uczynili”. W 1329 r. byłaby to tylko czysto formalna gwarancja uczynienia
wszystkiego dla zachowania pokoju; w 1331 — w obliczu opowiedzenia się cesarza za „stronnictwem miśnieńskim” i odwołania przezeń syna do Bawarii — mogła wyrażać rzeczywiste niebezpieczeństwo dla brandenburskich kontrahentów
układu gorzowskiego. Może więc właśnie bardziej na ich potrzeby niż ewentualnie
Wincentego z Szamotuł taka formuła przeciw możliwości „oszczerstwa i krzywdy”
znalazła się w dyplomatyce tego układu. Wysuwane w literaturze zarzuty wobec
stosunku Nałęczów Szamotulskich do Brandenburgii dadzą się więc rozmywać.
Jedno nie może już ulegać wątpliwości — wojewoda Wincenty służył wiernie
swemu królowi w jego polityce antykrzyżackiej, natomiast był zdecydowanym
zwolennikiem utrzymywania trwałego pokoju z Brandenburgią. Trwałego pokoju z Polską chcieli też wówczas (przynajmniej niektórzy) czołowi rycerze Nowej
Marchii. Ułatwiało to kontakty — w końcu także rodzinne — między środowiskami z obu stron granicy nad Notecią. Od kiedy? Wszak w XIII stuleciu nie ma
jeszcze ani śladu podobnych kontaktów. Po zdobyczach brandenburskich w północno-zachodniej Wielkopolsce, stanowiących konsekwencję tragicznej śmierci
króla Przemysła, przyczyniło się do tego zachowanie polskich dóbr rycerskich
na zaanektowanym terytorium, co należy zawdzięczać zapewne wpływowi „króla
Czech i Polski” Wacława II, działającego na życzenie wielkopolskich elektorów.
Pierwsze znane źródłowo powinowactwo między wielkopolskim a brandenburskim domem rycerskim dotyczy właśnie Nałęczów i Ostenów. Konkretnie nawet —
osób występujących w dokumencie układu gorzowskiego. Z dwóch dokumentów
margrabiego Ludwika (1338, 1345) wiadomo, że Dobrogost z Szamotuł to szwagier
Betkina von der Osten. Cała dotychczasowa literatura utożsamia go z bratem wojewody Wincentego. Z dwóch możliwości: szurza (brat żony) lub swak (mąż siostry)
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wybrała dla Dobrogosta pierwszą, ponieważ najstarszy syn Betkina miał także na
imię Dobrogost, musiał więc je odziedziczyć po rodzinie matki, Nałęczówny. Żoną
Betkina była Małgorzata; występuje ona w roku 1337 i w 1345. Taki układ genealogiczny (Betkin szwagrem, a Małgorzata siostrą trzech Nałęczów Szamotulskich:
Wincentego, Dobrogosta i Tomisława) został w literaturze przyjęty, choć nie jest
wolny od pewnych wątpliwości czasowych.
Ostatnio wypadło mi jednak w tym rodowodzie dokonać zmiany. Szwagrem
Betkina von der Osten nie był Dobrogost, brat wojewody Wincentego, lecz inny
Dobrogost z Szamotuł, dotąd od tamtego nieodróżniany. Dobrogost brat wojewody występuje w dokumencie gorzowskim (zatem 1329 lub 1331) jako rycerz
pasowany (miles), podobnie później jako cześnik kaliski (1339). Tymczasem Dobrogost z Szamotuł, szwagier Betkina (więc 1338 i 1345), tytułu „miles” wówczas
nie posiadał, chociaż używał go Betkin. Ponadto jeszcze w 1360 r. zapisano
Dobrogosta z Szamotuł bez urzędu, tak samo wspomniał go pośmiertnie Janek
z Czarnkowa; z wcześniejszym cześnikiem kaliskim nie był on więc tożsamy. Niedawno publikowana zapiska z 1338 r., zawierająca pięć osób z domu Nałęczów
Szamotulskich, wymienia młodszego Dobrogosta razem z Sędziwojem z Czarnkowa, dowodnym synem wojewody Wincentego, a oddzielnie od ich pozostałych
krewnych (babki ojczystej, stryja i matki). Dobrogost młodszy z Szamotuł był
więc także — jako brat Sędziwoja — synem wojewody Wincentego. Tym samym
tenże wojewoda miał ponadto córkę (a nie siostrę) Małgorzatę i zięcia (a nie szwagra) Betkina von der Osten — jako szwagra dla jego syna (a nie brata). Oznacza
to późniejszy czas ślubu Nałęczówny z Ostenem. Należy go datować na dwudzieste lata XIV w., a zatem na okres bliski porozumieniu gorzowskiemu. Wydając córkę za mąż, wojewoda Wincenty z Szamotuł nie tylko sam zbliżał się do
Brandenburgii, ale też starał się utworzyć w niej stronnictwo przyjazne Polsce.
Ówczesne potrzeby obu państw sprzyjały takiemu rozwiązaniu.
Mikroskopijna kronika lat 1330–1333 i 1339–1340 zawiera wśród licznych
wiadomości o wojewodzie Wincentym również wzmiankę o jego zgonie. Tenże
Wincenty więc „nieoczekiwanie strzałą przeszyty zginął” około 24 VI 1332 r.
W historiografii naukowej sądzono, że zginął w jakiejś bitwie z krzyżakami
(o której w tym czasie nic nie wiadomo) bądź w wypadku na polowaniu. Zamach
jednak (przypuszczenie już Długosza) wydaje się prawdopodobny. Oskarżenie
właśnie Nałęcza o zdradę na rzecz krzyżaków i zniszczenia nią spowodowane
oraz właśnie Nałęczów i Zarębów o zamordowanie króla Przemysła stwarza okolicznościową sytuację, w której trzeci fakt — zamach na czołowego wówczas Nałęcza, żonatego z Zarębianką — mieści się znakomicie. Jednakże nie było to (jak
u Długosza) morderstwo zbiorowe, lecz skrytobójstwo (nieoczekiwanie strzałą
przeszyty). Sprawcy tego nie znaleziono — analogicznie jak zabójców Przemysła
— zatem zdążył błyskawicznie uciec.
W późniejszych od „sprawy Wincentego z Szamotuł” czasach nie zauważamy
już takiego powiązania między Nałęczami i Zarębami ani ich pozycji na szczycie
elity wielkopolskiej. Wojewodą kaliskim (1353–1354) był jeszcze młodszy szurza Wincentego, Beniamin Zaręba z Kołdrębia, został on jednak zabity przez
trzech konfederatów poznańskich, w tym przez siostrzeńca — Sędziwoja Nałęcza z Czarnkowa. Do konfederacji (1352) przystąpiło 10 lub 11 Zarębów oraz
5 Nałęczów; nie byli to jednak wszyscy rodowcy z Wielkopolski. Łącznie współwystawcami dokumentu otwierającego konfederację było 86 osób, dających się
zaliczyć do 19 pewnych rodów. Czas ten nie sprzyjał więc „wyróżnieniu” przez
jakichś wrogów akurat Zarębów i Nałęczów. Podobnie okres wielkopolskiej wojny domowej z lat 1382–1386. Kronika Janka z Czarnkowa wymienia wśród jej
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uczestników tylko jednego Zarębę. Pisze natomiast wiele o Nałęczach. Przede
wszystkim o kasztelanie nakielskim Sędziwoju Świdwie, stale obecnym w działaniach wojennych, ale wymienia także innych. Dowiadujemy się z niej jednak
i o sporze wewnętrznym w obrębie tego rodu, który znalazł swój wyraz w toku
danej wojny. Synowie Dobrogosta z Szamotuł znaleźli się w niej po stronie Grzymałów, w czym badacze widzą słusznie konflikt ze Świdwą o dobra szamotulskie.
Czyjąś równoczesną wrogość wobec Nałęczów i Zarębów można więc dostrzec
tylko w czasie Wincentego z Szamotuł. Jego nieznany wróg (lub wrogowie), który
rzucił nań oskarżenie o zdradę, sformułował widocznie również zarzut królobójstwa, odniesiony do starszych krewnych jego samego oraz jego żony. Podstawa
obu oskarżeń musiała być analogiczna: nie obroniono Przemysła II przed zabójcami i nie obroniono przed krzyżackimi najeźdźcami złupionego przez nich
terytorium. Obroną Wielkopolski dowodził wojewoda Wincenty, zawiniły więc
jakoby jego „intrygi”; podczas zbrodni rogozińskiej przodkowie Nałęczów i Zarębów (nieużywający jeszcze tych nazw) byli na pewno z królem w tym mieście,
o czym jeszcze pamiętano, choć chyba nie umiano już wskazać osób. Oskarżenie
wobec Wincentego przekazał ów ktoś od razu mikroskopijnej krakowskiej kroniczce; o zarzucie wobec starszego pokolenia dwóch spowinowaconych wielkopolskich rodów nie możemy tego powiedzieć, ponieważ kroniczka ta objęła tylko
lata 1330–1333 i 1339–1340. Raczej jednak paszkwil ten dotarł do Krakowa dopiero w końcu XIV w., skoro w Roczniku świętokrzyskim obydwa obwinione rody
występują już w postaci swych późnych nazw: „Nalancz et Szarambij”. W środowisku, w którym powstał, powtarzano więc go ustnie z pokolenia na pokolenie.
Wysunięcie Nałęczów i Zarębów trzeba uważać za próbę konkretyzacji krążącej
w kraju wersji o zabiciu króla Przemysła przez nieokreślonych „swoich”, jaką
wyrażał szereg źródeł. Nie wiadomo kiedy dołączyła się do niej druga wersja,
początkowo odmienna, a znana już wcześnie kapitule poznańskiej: o brandenburskich mordercach. Sprawców z obu odmiennych wersji mechanicznie więc
zsumowano, co najlepiej przedstawia się właśnie w relacji Rocznika świętokrzyskiego. A więc razem zarówno „swoi”, jak i „niemało zbrojnych ludzi” wysłanych
przez margrabiów. Przy czym z tym wszystkim jakoby zgadzało się zauważalne
powiązanie wojewody Wincentego z Szamotuł z Brandenburgią. Wprawdzie zarzucana mu przez kogoś zdrada dotyczyła krzyżaków, a układ gorzowski (jeśli
powstał w warunkach roku 1331) nie był szerzej znany, ale musiano wiedzieć
już o małżeństwie wojewodzianki z Betkinem von der Osten, a może i wojewodzica Sędziwoja z jakąś brandenburską szlachcianką. Przede wszystkim jednak
— o posiadaniu przez Wincentego (a zapewne i jakichś innych Nałęczów) dóbr po
marchijskiej wówczas stronie Noteci. Występujące wtedy zbliżenie — w danych
warunkach zresztą korzystne dla obu państw, do których należały koligacące
się rodziny — ówcześni przeciwnicy wojewodów Wincentego Nałęcza i Marcina
Zaręby przesunęli znacznie wstecz, choć bez uzasadnienia.
*
W dziejach Polski nie było więc wypadku królobójstwa dokonanego przez Polaków. Zdarzył się wprawdzie mord na Leszku Białym, ten wszakże — w związku
z rozwijającym się rozbiciem dzielnicowym — był już tylko jednym z ówczesnych książąt polskich, choć żywił jeszcze odziedziczone po ojcu aspiracje do
zwierzchnictwa. Nienaturalna śmierć Bezpryma oznaczała zaś usunięcie władcy
narzuconego przez inwazję obcą i umożliwiła powrót do rządów legalnego króla.
Jedyny przeto przykład zabicia głowy państwa polskiego, już o innej niż królewska postaci, przez rodowitego Polaka — to zdarzenie z grudnia 1922 r.
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Skróty
marsz. — marszałek
miecz. — miecznik
mrgr. — margrabia
podcz. — podczaszy
podk. — podkomorzy
prep. — prepozyt
psęd. — podsędek
s. — syn
schol. — scholastyk
sędz. — sędzia
sk. — skarbnik
sta — starosta
stol. — stolnik
wda — wojewoda
wielkopolski — wlkp.
ż. — żona

arch. — archidiakon
abp — arcybiskup
bp — biskup
burg. — burgrabia
c. — córka
ces. — cesarz
chor. — chorąży
cz. — cześnik
dziek. — dziekan
h. — herbu
kan. — kanonik
kanc. — kanclerz
kaszt. — kasztelan
ks. — książę, księżna
łow. — łowczy
m. — matka
mgr — magister
*
Abgarowicz Kazimierz 53
Abraham Nałęcz Dobrogościc 37,
62, 64, 186
Abraham Zaręba Abrahamowic,
schol. poznański 101, 104, 190
Abraham Zaręba Szymonowic, sk.
gnieźnieński 81, 101, 103, 104,
128, 130, 188, 190, 194
Adam, rzekomy kaszt. gnieźnieński
recte tczewski 36
Adolf z Nassau, król niemiecki 21,
22
Aleksander, kustosz
gnieźnieński 106

Andrzej, cz. poznański 43, 55
Andrzej, profesor prawa i kan.
gnieźnieński 125
Andrzej Dryja Krzczonowic, kanc.
wlkp., arch. gnieźnieński, prep.
gnieźnieński 159
Andrzej Kopydłowic, arch.
słupski 125
Andrzej Lisowic h. Zaręba 124
Andrzej Zaręba Beniaminowic, kan.
gnieźnieński 92–95, 125, 189,
193
Andrzej Zaręba Marcinowic 88, 123,
189
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Andrzej Zaręba Szymonowic, kan.
gnieźnieński, arch. kaliski, prep.
poznański, kanc. wlkp., bp
poznański 11, 21, 27, 28, 37, 47,
60, 62, 63, 69, 70, 81, 88, 96–101,
103, 104, 113, 115, 121, 129, 130,
134, 153, 156, 157, 159, 160, 188,
190, 203–205
Andrzej Zaręba z Ryszewa, podk.
gnieźnieński, sędz. gnieźnieńskokaliski 89–96, 105, 126, 129,
189, 193
Andrzej Zaręba z Żerkowa, kaszt.
śremski 139, 179, 197
Arnold von der Osten 177
Askańczycy, dynastia brandenburska,
passim
Awdańcy, polski ród rycerski 39, 67,
183
Baldwin, dziek. łęczycki,
gnieźnieński 75
Barański Marek Kazimierz 28
Bartłomiej Nałęcz, kaszt. łęczycki 40
Baszkiewicz Jan 15, 23, 171
Beniamin (Bień), kan. poznański 94
Beniamin Zaremba → Beniamin
Zaręba
Beniamin Zaręba Beniaminowic
z Nękanowa 60, 61, 70, 92, 94,
95, 125, 126, 185, 189, 193–195
Beniamin Zaręba Sędziwojowic
z Kołdrębia (Uzarzewa), kaszt.
gnieźnieński, wda kaliski 35,
49, 107, 108, 114, 164, 168, 178,
191, 211
Beniamin Zaręba Wawrzyńcowic,
podk. kaliski, kaszt. radzimski,
przemęcki, międzyrzecki, wda
poznański, wrocławski, kaszt.
i sędz. gnieźnieński, ponownie wda
poznański 12, 13, 16, 17, 27, 28,
35, 55–58, 60, 61, 71, 74, 80, 86,
89–96, 100, 110, 125–133, 152,
153, 183, 185, 187, 189, 191, 193,
195, 202, 207
Beniamin Zaręba z Jarocina, kaszt.
ksiąski 179
Bertram v. Greifenberg 175

Berwold Godzięba z Przewłok,
cz. gnieźnieński, kaszt.
śremski 163
Berwold Zaręba Olbrachtowic
z Siedlemina, cz. lędzki, łow.
lędzki, sędz. kaliski, kaszt.
kaliski 77, 84, 93, 103–105, 107,
127–130, 188, 190
Berwold Zaręba z Siedlemina,
podcz. kaliski 77, 105, 191
Betkin (Bertold) von der Osten,
wójt 168, 175–177, 180, 207,
210–212
Bezprym, ks. 212
Bielińska Maria 27, 41, 43, 54, 57,
59, 60, 67, 74, 79, 80, 87, 92, 93,
96, 112, 119
Bielowski August 56, 149, 166
Bieniak Zaręba z Lubiatowa 139
Bieniak Janusz, passim
Bieniasz (Beniamin), psęd.
kaliski 164, 206
Biskup Marian 15, 168, 171
Bodzęta 76, 77
Bodzęta, łow. gnieźnieński 108
Bodzęta z Kosowic, abp
gnieźnieński 139
Bodzęta z Lubrzy, kaszt. lędzki 36,
83
Boguchwał, cz. poznański, kaszt.
poznański 43, 128
Boguchwał, komes 52
Bogumił Leszczyc Bezdrwowic, wda
poznański 52, 85, 127
Bogusław IV,
ks. zachodniopomorski 61, 129,
147
Bogusław Grzymała Domaracic
ze Smogulca, sędz. poznański,
podk. poznański, kaszt. ujski,
sędz. gnieźnieńsko-kaliski 36, 59,
109, 111–113, 152, 153, 156, 157
Bogusław Grzymała Jakubowic, sędz.
poznański 160, 162, 164, 205,
206
Bogusława, ż. Szymona Zaręby
Olbrachtowica 81, 188
Bogusza, podk. Przemysła I 89
Boguszek z Wezemborka, sta
poznański 101
Bolesław III, ks. wrocławski 24, 122

Indeks osób
Bolesław III Krzywousty, ks. polski 48
Bolesław Pobożny, ks. wlkp. 17, 52,
54, 55, 61, 76, 78–83, 85, 87–90,
92, 93, 95, 96, 104, 107–109, 115,
116, 120, 128, 185, 188–192, 194
Bolesław Rogatka, ks. śląski (legnicki)
19, 53, 185
Bolesław Wstydliwy,
ks. krakowski 87, 93, 95, 108, 189
Boras Zygmunt 24, 27, 28
Borek z Sierakowa herbu Napiwo,
burg. kościański 64
Borkowice, polski ród rycerski 36,
162, 205
Borzysław, abp gnieźnieński 125
Boż (Bozo), prep. kaliski, prep.
gnieźnieński 75 , 76
Bronisz Wieniawa Jarostowic
z Gościkowa, łow. Władysława
Starego, wda Władysława
Odowica 73, 74
Brzeziński Witold 179
Bukowski Waldemar 160
Chłopocka Helena 45, 96, 163, 172,
178
Chwał Biały h. Nałęcz
z Chomiąży 178
Chwał Nałęcz, kaszt.
gnieźnieński 52
Chwał Nałęcz Dzierżykrajowic, kaszt.
czarnkowski, ujski 60, 61, 65,
129, 132, 148, 156, 186, 195, 204
Ciechosław, cz. kaliski, kaszt.
kaliski 84, 127
Ciecirad, kaszt. gnieźnieński 52
Cieszęta, kaszt. kaliski, wda
kaliski 85
Czacharowski Antoni 16, 22, 168,
171, 172, 174–177, 209
Czesław, prep. z Santoka 76
Dąbrowski Jan 136
Detmar z Lubeki , kronikarz 146
Długopolski Edmund 170, 178
Dobiesław Awdaniec, sędz.
kaliski 49
Dobrogost, rycerz 51
Dobrogost, rzekomy wda kaliski 122
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Dobrogost, s. Betkina von der
Osten 176, 177, 211
Dobrogost Nałęcz, wda Władysława
Starego (Laskonogiego) 51, 72, 73
Dobrogost Nałęcz Dzierżykrajowic
z Dzwonowa (Zwanow), wda
poznański 37, 38, 43, 61–64, 66,
70, 122, 157–161, 176, 186, 204,
205, 207
Dobrogost Nałęcz Janowic
(z Pomorzan), cz. kaliski 18,
38, 46, 48, 50, 71, 168–177,
187, 207–211
Dobrogost Nałęcz Tomisławic
z Szamotuł, stol. Władysława
Łokietka, kaszt. gnieźnieński 28,
35, 37–39, 45, 46, 60, 62, 64, 65,
67–70, 152, 157, 160, 162, 168,
183, 185–187, 202, 205
Dobrogost Nałęcz Wincentowic
z Szamotuł 55, 185
Dobrogost Nałęcz Wincentowic
z Szamotuł młodszy 38, 176–179,
185, 210–212
Dobrogost Nałęcz z Głuchowa, sk.
sieradzki 40
Doliwowie, polski ród rycerski 160–
163, 179, 205, 206
Domarat, sędz. poznański 52
Domarat Grzymała, prep. łęczycki, bp
poznański 103, 162
Domarat Grzymała, sta wlkp. 179
Domarat Grzymała Jakubowic 160
Dorna Maciej 39
Dowiat Jerzy 15
Drelicharz Wojciech 138, 180, 197
Drogosławice, polski ród
rycerski 162, 163, 205
Dryje, polski ród rycerski 67, 77,
157–159, 205
Dworzaczek Włodzimierz 62, 72,
135, 144
Dziersław Nałęcz z Ostrorogu, kaszt.
santocki 179
Dzierżykraj, rzekomy kaszt.
międzyrzecki 59
Dzierżykraj, sędz. kaliski 47
Dzierżykraj Nałęcz, kaszt.
gnieźnieński, może wda
gnieźnieński 54, 55, 127, 128
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Dzierżykraj Nałęcz, sędz. Władysława
Odowica, wda gnieźnieński 51–54,
76, 127, 128, 185
Dzierżykraj Nałęcz Świdwa
Dobrogościc z Dzwonowa 37,
61–64, 131, 132
Dzierżykraj Nałęcz Wincentowic,
psęd. poznański, kaszt. drzeński,
santocki, ujski 55, 57, 59, 62,
64, 185, 186, 195
Dzierżysław (Dyrsizlaus), kaszt.
międzyrzecki 59, 60
Dziewierzewscy h. Nałęcz 47
Emler Josef 136
Eufemia, c. Sędziwoja z Jarocina, ż.
Wincentego z Szamotuł 50, 114,
133, 165, 178, 179, 185, 191, 195,
196, 206, 212
Febronia, c. Mikołaja
z Siedlemina 77, 139
Filip Doliwa z Miłosławia, kanc. bpa
poznańskiego, kancl. wlkp., arch.
poznański, prep. poznański 102,
161–163, 205
Filip Korab z Grabianowa, kaszt.
lędzki 163
Filip Zaręba Jankowic z Jarocina,
arch. gnieźnieński 27, 28, 86,
103, 106–108, 114, 116, 130, 131,
188, 191
Filip Zaręba Sędziwojowic
z Jarocina 114, 191
Filip Zaręba z Cielczy 139
Fryderyk II, cesarz 22
Fryderyk z Čakovic, czeski komornik
Wielkopolski 112, 113
Gawlas Sławomir 25
Gąsiorowski Antoni 12, 16, 20, 27,
35, 40, 43, 48, 87, 114, 121
Gerward z Ostrowa, bp kujawski 66,
166
Gieysztor Aleksander 12
Gisbracht z Ostrowa 86
Gisbracht Zaręba, kaszt.
krzywiński 86

Gisbracht Zaręba Michałowic
z Gostyczyny 87
Gisbracht Zaręba Olbrachtowic
(z Gostyczyny) 78, 79, 86, 87,
187–189
Gisbracht Zaręba z Racendowa
i Gostyczyny 86
Gładyszówna Joanna 171
Gniewomir, kaszt. zbąszyński, sędz.
poznański 55, 57
Godziębowie, polski ród rycerski 84,
104, 160, 163, 188, 205
Godziębowie z Przewłok 84
Gotpold Zaręba Abrahamowic 81,
101, 104, 190
Gotpold (Zaręba Janowic?), prep.
gnieźnieński 74–78, 187
Gotpold Zaręba Olbrachtowic, kan.
gnieźnieński, włodarz Władysława
Odowica, kanc. Bolesława
Pobożnego 75–79, 187
Gotpold Zaręba Olbrachtowic
z Janowego Młyna 81, 116, 121,
192
Gotpold (Zaręba Szymonowic?), pisarz
Bolesława Pobożnego 81, 188
Górska-Gołaska Krystyna 37–39,
41, 43, 45, 48, 60, 148, 179, 180,
183
Górski Karol 9, 11, 20, 35, 111,
131, 134, 150
Graniczny Wacław 69
Grygiel Ryszard 16, 63, 72, 111, 114
Grzymałowie, polski ród rycerski 68,
152, 153, 156, 158, 160, 164, 165,
204–206, 212
Grzymałowie z Gułtów 68
Grzymisław, ks. świecki 51
Halecki Oskar 121
Hanka, c. Berwolda z Siedlemina 77
Hasso von Wedel, sta Nowej
Marchii 168–175, 207–210
Hein Max 120
Helszka, c. Berwolda
z Siedlemina 77
Henryk, arch. poznański 107
Henryk, ks. głogowski i wlkp. 9–12,
20, 24, 31, 37, 61, 62, 64–68, 92,
98–102, 113, 119, 122, 123, 125,

Indeks osób
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126, 156–159, 186, 187, 190, 192,
204, 205
Henryk, sędz. dworu
wrocławskiego 91
Henryk I Brodaty, ks. śląski
i krakowski 75
Henryk II Pobożny, ks. śląski
i krakowski 52
Henryk IV Prawy, ks. wrocławski 11,
56, 90, 91, 105, 109, 110, 131,
154, 182, 189, 191, 195
Henryk Henrykowic, ks. głogowski
(potem żagański), krótko ks. wlkp.,
najczęściej tu wymieniany łącznie
ze swymi młodszymi nienazwanymi
braćmi („Głogowczycy”) 12, 20, 62,
63, 66–68, 98, 99, 102, 103, 158–
160, 186, 190, 205
Henryk Kietlicz, abp gnieźnieński 76
Henryk z Herfordu, kronikarz 19,
135, 136, 144, 149, 150, 196, 201
Henryk z Liebenow 19, 20, 28–33,
144, 145, 200
Henryk Pałuka z Rynarzewa, kaszt.
nakielski, gnieźnieński 162, 163
Herman, bp kamieński 116
Herman, pleban szamotulski 37, 62
Herman zwany Rost, wójt
Jarocina 114
Hertel Jacek 34, 35
Hofman-Dadejowa Helena 23
Hugon, dziek. gnieźnieński 74, 75
Imbram, kaszt. wrocławski
Irgang Winfried 85, 91

91

Jadwiga, św., ks. śląska 81, 188
Jadwiga, c. Andrzeja Zaręby
z Żerkowa 179
Jagiellonowie, dynastia 7, 179
Jakub, dr prawa we Wrocławiu 91
Jakub, kanc. bpów poznańskich,
kustosz kapituły poznańskiej 70,
99, 102, 134, 135, 190
Jakub Drogosławicic z Bytynia, sędz.
kaliski 162, 163, 165
Jakub Grzymała ze Smogulca, kaszt.
rogoziński 152, 153, 156, 160,
165, 203

Jakub Güntersberg, rajca szczeciński,
giermek Bogusława IV 146, 147,
200
Jakub Kaszuba, rycerz margrabiów
brandenburskich 9, 134, 143,
145–152, 196, 199–202
Jakub Świnka, abp gnieźnieński 23,
26, 99, 100, 103, 105, 106, 110,
125, 126, 158, 190
Jakub z Wołogoszczy 147, 148
Jakusz Zaręba Lisowic 124
Jan, mrgr. brandenburski,
siostrzeniec Przemysła II 19, 20,
28–31, 134–136, 141–145, 196,
198–200
Jan, opat lubiński 76
Jan, prep. poznański 100
Jan, wda gniewkowski 43
Jan XXII, papież 47
Jan Długosz, kronikarz 11, 17, 34,
37, 38, 46, 48, 51–53, 67, 68, 71,
72, 140, 142, 143, 148–150, 167,
177, 178, 184, 185, 198, 199,
201, 211
Jan Korab Pielgrzymowic
z Grabianowa, wojski kaliski 153
Jan Leszczyc, bp poznański 34, 97,
98, 153
Jan Leszczyc Bogumiłowic 153
Jan Luksemburski, król czeski 167,
169, 208
Jan (Janek) Zaręba Olbrachtowic
z Jarocina, wda gnieźnieński,
wda kaliski, kaszt. kaliski, wda
poznański 71, 76, 78–83, 85, 86,
90, 105–110, 114–117, 120, 126–
128, 187, 188, 191–194
Jan (Janek) Zaręba Szymonowic
z Trąbczyna 81, 96, 128, 188,
194
Jan Łazęka z Chełmicy, kaszt.
rypiński 123
Jan Łodzia, bp poznański 98, 140,
141, 149, 164, 165, 198, 206
Jan Muskata, bp krakowski 66, 107
Jan Nałęcz, kaszt. śremski 44
Jan Nałęcz, bp poznański → Jan
Leszczyc, bp poznański
Jan Nałęcz Tomisławic
z Pomorzan 37, 38, 45, 46, 50,
60, 62, 69, 71, 160, 183–185, 187
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Jan Nałęcz z Gruszczyna 40
Jan z Liebenow 28–31, 144, 145,
200
Jan Zaręba Jankowic, cz. Władysława
Odowica 71, 187
Janek, najdawniejszy Zaręba 71
Janek z Czarnkowa , kronikarz, arch.
gnieźnieński 135, 139, 151, 177,
179, 211
Janek Nałęcz, s. Dobrogosta
z Szamotuł 38, 179
Janek Zaręba Abrahamowic 104,
190
Janek Zaręba Sędziwojowic, włodarz
poznański 114, 191
Janisław, abp gnieźnieński 104, 166
Janusz, abp gnieźnieński 108
Jaracz Grzymała z Siedlca 179
Jarkembold Zaręba Olbrachtowic,
sędz. dworu, kaszt. kaliski, wda
gnieźnieńsko-kaliski 73, 76–79,
82–85, 106, 110, 127–129, 187,
188
Jarkembold Zaręba z Wielkopolski,
komes 82, 83
Jarosław Bogoria ze Skotnik, arch.
krakowski, abp gnieźnieński 166
Jarost Wieniawa, kaszt.
poznański 73
Jarost Wieniawa Chwałowic, sędz.
gnieźnieński 93
Jasiek, pisarz Przemysła II 115
Jasiński Kazimierz 9–14, 16–18,
20, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 51, 52,
66, 72, 74, 79, 87, 91, 101, 102,
134–137, 140, 145, 146, 148, 150,
153, 155, 196, 201, 203
Jasiński Tomasz 39, 179
Jurek Tomasz 9, 16, 28, 29, 31,
32, 37, 38, 42–48, 50, 51, 55–60,
62–64, 66–72, 87, 98–103, 111,
113, 119, 122, 125, 139, 158–161,
163, 172–174, 176, 178, 179, 184,
185, 209
Kabaciński Ryszard 35
Kaczmarczyk Kazimierz 40
Kajzer Leszek 40
Karasiewicz Władysław 11, 16, 21,
96–99, 102, 107, 137, 138, 155

Karczewski Dariusz 51
Katarzyna, c. Berwolda
z Siedlemina 77
Kazimierz II Sprawiedliwy,
ks. zwierzchni Polski 48
Kazimierz Konradowic, ks. łęczycki
i kujawski 19, 130
Kazimierz starszy, s. Bolesława
Krzywoustego 48
Kazimierz Wielki, król polski 19,
49, 120, 139, 163, 165, 166, 168,
172, 173, 192, 207
Kazimierz, ks. opolski 79, 188
Kętrzyński Stanisław 119
Kętrzyński Wojciech 77, 121, 135
Kiełcz h. Pałuka 67
Kiełcz Nałęcz Pietrski 39
Kiełcz Nałęcz Tomisławic,
miecz. gnieźnieński, kaszt.
santocki, zbąszyński, gnieźnieński,
wda poznański 12, 13, 27, 28,
35, 37–40, 60, 61, 64–67, 70, 119,
127, 128, 131, 133, 152, 153, 156,
157, 183, 186, 187, 195, 202–204
Kiełcz vel Kilian Nałęcz z Pakawia 39
Kiełcz Nałęcz z Brudzewa 40
Kiełcz Nałęcz z Glinna, łow.
sieradzki 40
Kiełcz Nałęcz z Otorowa 39
Kiełcz Nałęcz z Pakszyna 40
Kiełcz z Tuliszkowa, kan., kustosz,
schol. gnieźnieński 67
Kizik Edmund 28
Klemens Lis z Irządz, kaszt. sieradzki,
wda sieradzki 123
Kłodziński Adam 18, 169–171, 173,
176, 208, 209
Knoll Paul W. 15
Koczerska Maria 176
Konrad, ks. głogowski 85
Konrad, mrgr. brandenburski,
szwagier Przemysła II 19, 20, 28–
33, 135, 136, 142–144, 196, 200
Konrad, pisarz Bolesława
Pobożnego 79
Konstancja, c. Przemysła I, ż. mrgr.
Konrada 142
Kozierowski Stanisław 35
Krajna, ż. Michała Jankowica 121
Królikowscy h. Zaręba 104
Krut-Horonziak Olga 40

Indeks osób
Krzywiński Bartłomiej 121
Krzywosąd Toporczyk Śmiłowic
z Ostrowiec, sta wlkp., podk.
krakowski 168
Krzywosąd Zaręba Andrzejowic
z Ryszewa 94, 126, 189
Krzyżaniakowa Jadwiga 24, 165
Krzyżanowski Stanisław 55, 57, 59,
60, 106, 115
Kuczyński Stefan Krzysztof 24, 39,
51
Kuraś Stanisław 39, 106
Kürbis Brygida 20, 25, 44, 102,
109, 137, 138
Kurtyka Janusz 88, 168
Kutrzebianka Anna 124
Labuda Gerard 14, 15, 25, 91, 171
Lekszycki Józef 77
Leszczyce, polski ród rycerski 98, 153
Leszek Biały, ks. krakowski 51, 212
Leszek Czarny, ks. sieradzki,
ks. krakowski 84, 89, 104, 129,
188, 191
Liebenowowie, rodzina rycerska 24,
28–32, 144, 145, 200
Lisowie h. Zaręba 124
Luder z Łabiszyna, wojski
gnieźnieński 68
Ludgarda meklemburska, ż.
Przemysła II 11, 25, 135, 137
Ludolf von Wedel 30
Ludwik Wittelsbach, ces. 169, 173,
175, 209, 210
Ludwik Wittelsbach, mrgr.
brandenburski 168, 170, 171,
174–176, 207, 209, 210
Lupold, prep. gnieźnieński (?) 75
Lutogniew Doliwa, łow. kaliski 74
Łaszcz Godzięba z Przewłok, kaszt.
lędzki 160
Łodzie, polski ród rycerski 121, 156,
164, 165, 193, 204–206
Łojko Jerzy 27, 155, 163
Łowmiański Henryk 16, 144
Maciej Borkowic h. Napiwo, wda
poznański 155, 178, 179, 211
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Maciej Leszczyc z Łabiszyna, wda
gniewkowski, brzeski 43
Maciej Pałuka z Gołańczy, kan.
poznański, bp kujawski 151, 163
Maciej z Pożegowa 83, 84
Maciej Zaręba Lisowic 88, 123, 124,
128, 159, 189
Maciej Zaręba Olbrachtowic, kaszt.
lędzki, kaliski 76, 78, 79, 83, 84,
129, 187, 188
Maleczyński Karol 159, 161
Malscy h. Nałęcz 40
Małecki Antoni 35, 111
Małgorzata brandenburska, ż.
Przemysła II 29, 37, 146
Małgorzata, c. Wincentego z Szamotuł,
ż. Betkina von der Osten 176,
177, 211
Marcin (s. Siedlima?), rzekomy kaszt.
starogrodzki 87
Marcin, prep. z Siedlemina 77
Marcin IV, papież 106
Marcin Grzymała Jakubowic 160
Marcin Nałęcz z Dzwonowa 179
Marcin Zaręba Lis, kaszt.
międzyrzecki, starogrodzki,
zbąszyński, łow. poznański 76,
78, 79, 87, 90, 129, 139, 187, 189
Marcin Zaręba Lis młodszy,
konfederat poznański 124
Marcin Zaręba Sędziwojowic
z Jarocina, wda kaliski 43, 69,
113, 114, 121–123, 158, 159, 161,
165, 180, 191, 192, 205, 206, 212
Mateusz, kaszt. → Maciej Zaręba
Olbrachtowic
Matla Marzena 39
Michał Zaręba Jankowic,
podcz. kaliski, wda kaliski 88,
89, 106, 113, 114, 116, 120–122,
130, 158, 188, 192
Mikołaj, brat Jakuba, kanc. bpa
poznańskiego 99
Mikołaj, ks. opawski, sta wlkp. 101,
112
Mikołaj, miecz. wlkp. 164
Mikołaj, pleban w Środzie 81
Mikołaj, sk. lędzki 81
Mikołaj, stol. gnieźnieński 108
Mikołaj Dobrogościc 51
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Mikołaj Doliwa Szymonowic
z Biechowa, kaszt. biechowski,
wda kaliski 161, 163, 179
Mikołaj Doliwa z Dębna, Nowego
Miasta, kaszt. kowalski, wda
poznański 63, 161, 186
Mikołaj Grzymała z Błażejewa, sędz.
poznański 49, 165, 167, 173,
206–209
Mikołaj Łodzia z Będlewa 164, 165,
206
Mikołaj Łodzia z Gostynia
młodszy 164, 206
Mikołaj Łodzia z Kórnika, bp
poznański 165, 206
Mikołaj Łodzia Przedpełkowic
z Gostynia, łow. poznański, wda
kaliski 35, 36, 55, 57, 58, 84,
113, 118–122, 127, 128, 152, 153,
156–158, 164, 192, 204, 206
Mikołaj Nałęcz Dobrogościc
z Jastrowia 38, 179
Mikołaj Nałęcz z Chomiąży, sędz.
kaliski 179
Mikołaj Nałęcz Sędziwojowic
z Chomiąży 52
Mikołaj Nałęcz Szamotuła
Tomisławic, kan., arch. poznański
mniejszy 37, 38, 46, 58, 60, 62,
69–71, 125, 157, 183, 186, 187
Mikołaj z Bożacina 103
Mikołaj Zaręba Abrahamowic 104,
128, 190, 194
Mikołaj Zaręba Berwoldowic
z Siedlemina 77, 139
Mikołaj Zaręba Jankowic 139, 197
Mikołaj Zaręba Jankowic z Powidza,
kaszt. szczycieński, wda tczewski,
pomorski, kaliski 27, 28, 36, 92,
100, 106, 111, 113, 114, 116–122,
127, 128, 130, 153, 154, 156, 157,
188, 192, 203, 204
Mikołaj Zaręba Mikołajowic
z Powidza 113–122, 192
Mikołaj Zaręba Olbrachtowic 116,
121, 192
Miroń, podk. książąt wlkp. 52
Mirosław, kaszt. Wilkowyi 80
Mirosław, komes, brat
Boguchwała 52

Mirosław Łodzia, kaszt. bniński 164,
206
Mirost, kapelan Bolesława
Pobożnego 79
Mitkowski Józef 123
Mościc ze Ściborza h. Ostoja, wda
gniewkowski 43
Mścigniew, łow. Władysława
Odowica 74
Mściwój II, ks. Pomorza
Wschodniego 11, 26, 27, 61, 82,
83, 90, 91, 94, 109, 110, 116, 128,
129, 141, 153, 164, 188, 189, 192
Muczkowski Antoni 23
Musiał Sławomir 91
Mysłowski Adolf E. 69
N. Awdańcówna, ż. Tomisława
z Szamotuł 39, 60, 66, 67, 183
N. c. Kiełcza Tomisławica, ż. Piotra
z Redgoszczy 67
N. c. Dobrogosta z Szamotuł (?) 69
N. c. Tomisława z Szamotuł, ż.
Beniamina z Nękanowa 60, 61,
92, 125, 185, 186, 195
N. c. Wacława ze Szczepankowa, ż.
Marcina Zaręby Lisa 88, 189
N. Godziębianka, ż. Olbrachta
z Siedlemina 84, 104, 188
N. Nałęczówna, ż. Borka
z Sierakowa 64, 186
N. Nałęczówna, ż. Sułka 64, 186
N. z Nieczajny, ż. Jana
z Pomorzan 50, 71, 185, 187
N. Zarębianka, ż. Mikołaja
z Będlewa 165, 206
N. ż. Jarkembolda
Olbrachtowica 82, 188
N. ż. Wacława ze Szczepankowa 87
NN dwie ż. Dobrogosta
z Dzwonowa 63, 64
NN dwie ż. Sędziwoja
z Jarocina 114, 191
Nałęcze, polski ród rycerski, passim
Niemierza, cz. Władysława
Odowica 51, 52
Nojewscy h. Nałęcz 39
Nowacki Bronisław 24, 25, 30, 36,
56, 67, 69, 107, 109, 138, 140,
144, 146, 147, 150, 199

Indeks osób
Nowacki Józef 69, 77
Nowak Zbigniew 25
Olbracht Zaręba Janowic, kaszt.
ujski, poznański 71–74, 76–87,
96, 104, 105, 187, 188
Olbracht (Wojciech) Zaręba
Jankowic z Janowego Młyna,
podcz. gnieźnieński, kaszt.
Ostrowa Lednickiego, kaszt.
santocki 60, 86, 104, 106, 108,
114–116, 121, 129, 191, 192
Olbracht Zaręba Olbrachtowic
z Siedlemina 76–79, 84, 104,
187, 188
Ołobokowie, polski ród rycerski 157
Ostenowie, niemiecka rodzina
rycerska 169, 171, 173–177,
208–210
Ostrorogowie h. Nałęcz 39
Otorowscy h. Nałęcz 39
Otto IV ze Strzałą, mrgr.
brandenburski 10, 19, 20, 28–
33, 134–136, 141–145, 196, 198
Otto V Długi, mrgr.
brandenburski 134, 135, 141–
145, 196
Otto VII, mrgr. brandenburski,
siostrzeniec Przemysła II 19, 20,
28–33, 135, 136, 141–145, 196
Otto, opat w klasztorze cystersów
w Zbrasławiu 136, 196
Otto z Liebenow 28–31, 144, 145, 200
Otuscy h. Nałęcz 39
Ozjasz, podcz. kaliski, sk. lędzki 120
Ożóg Krzysztof 28, 160, 163
Pakulski Jan, passim
Pałucy, polski ród rycerski 67, 153,
161, 163, 206
Pałucy z Łekna i Redgoszczy 67
Paweł, bp poznański 73, 75
Paweł Ogończyk, wda łęczycki 22
Pawiński Adolf 40
Pawlaczyk Anna 138
Pełka (Fulko), abp gnieźnieński 74,
75
Perlbach Max 27
Pertz Georg Heinrich 20
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Perzanowski Zbigniew 28, 36, 59, 60
Piastowie, dynastia, passim
Piekosiński Franciszek 12
Pielgrzym Korab z Grabianowa 153
Piotr, podcz. kaliski 120
Piotr Doliwa Szymonowic z Dębna,
sta brzeski, kaszt. lędzki, kaszt.
poznański 153, 160, 162, 163
Piotr Doliwa z Miłosławia, kaszt.
gnieźnieński 69, 161, 162
Piotr Drogosławic z Bytynia, sędz.
poznański, kaliski 162
Piotr Nałęcz Szamotulski , kaszt.
poznański, sta generalny
wlkp. 136–138, 140, 197, 198
Piotr Polak, dominikanin, bp
kamieński 26, 146, 200
Piotr Święca z Nowego, sta
pomorski 66
Piotr z Krakowa, wda wrocławski 91
Piotr Zaręba Olbrachtowic 76, 79,
84, 187, 188
Piotr Żyła Drogosławic z Bytynia, dr
dekretów, dziek. poznański, kanc.
wlkp. 163
Piotrek, sędz.
kalisko-gnieźnieński 69
Piotrek Pałuka z Redgoszczy 67
Piotrek Prędocic z Grodziska, sędz.,
kaszt., wda poznański 35, 36,
42, 56, 57, 92, 97, 100, 112, 113,
127, 128, 152, 153, 183
Piskorski Jan M. 179
Popielas-Szultka Barbara 27
Potkański Karol 140
Prokop, kantor gnieźnieński, bp
krakowski 107, 141
Prokop Krzysztof Rafał 75, 106
Przecław Grzymała z Gułtów, kaszt.
gnieźnieński 158
Przecław Grzymała z Gułtów, kaszt.
poznański 49
Przecław Grzymała z Żernik, kaszt.
gnieźnieński 91, 127
Przedpełk Łodzia, kaszt., wda
poznański 44, 52, 85, 86, 127,
128, 188
Przedpełk Przedpełkowic Łodzia
ze Spławia, kaszt. poznański 69,
158, 160, 162, 164, 168, 206
Przemek, wójt poznański 70, 187
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Przemysł I, ks. wlkp., 11, 41–43, 51–
55, 74, 78–80, 82, 85, 87, 89, 100,
128, 129, 132, 184, 185, 188, 189
Przemysł II, ks. wlkp., król polski,
passim
Przemysł Ziemomysłowic , ks.
sieradzki 123
Przybek Lisowic h. Zaręba 124
Przybysław Borkowic h. Napiwo
z Koźmina, wda poznański, sta
wlkp. 43, 63, 64, 161, 186, 205
Ptaśnik Jan 47
Riedel Adolph Friedrich 19, 174
Roszek, łow. kaliski 104, 105
Rutkowska-Płachcińska Anna 141
Ryksa, c. Przemysła II 7, 37
Ryksa, królewna szwedzka, ż.
Przemysła II 183
Rymar Edward 9, 10, 15, 18–29, 32,
34, 146, 147, 162, 163, 170, 176,
180, 200
Rzyski Karol 40
Rzyszewscy h. Zaręba 126
Rzyszczewski Leon 23
Samsonowicz Henryk 14, 15
Samsonowie, polski ród rycerski 35
Saszka, ż. Sędziwoja Świdwy,
właścicielka Szamotuł 38, 39, 62
Sczaniecki Michał 48
Semkowicz Aleksander 81
Semkowicz Władysław 67, 163
Seraphim August 19
Sędziwój, cz. poznański 132
Sędziwój, kaszt. drużyński 132
Sędziwój, kaszt. lędzki 36, 132
Sędziwój, kaszt. międzyrzecki 59
Sędziwój, kaszt. poznański 100,
111, 112, 128, 132
Sędziwój, marsz. dworu 108, 191
Sędziwój Nałęcz Świdwa, kaszt.
nakielski, wda poznański 38, 39,
62, 164, 179, 212
Sędziwój Nałęcz Tomaszewic 43–45,
132
Sędziwój Nałęcz Wincentowic
z Czarnkowa, kaszt. nakielski 49,
50, 171, 177, 178, 180, 185, 211

Sędziwój Nałęcz z Chomiąży, kaszt.
kaliski 52, 127
Sędziwój Pałuka, sędz. nakielski 163
Sędziwój z Czechła 165
Sędziwój z Wir 39
Sędziwój Zaręba Jankowic z Jarocina,
podk. gnieźnieńsko-kaliski,
poznański, kaszt. rudzki,
ponownie podk. gnieźnieńskokaliski, sędz. gnieźnieńsko-kaliski,
wda poznański 11, 13, 14, 16,
17, 27, 28, 35, 56, 57, 59, 71, 72,
80, 85, 86, 90, 100, 103, 105–114,
120, 121, 126–131, 133, 154,
156–158, 182, 183, 187, 189, 191,
192, 195, 196, 204
Sędziwój Zaręba Olbrachtowic 116,
192
Siedlemińscy h. Zaręba 76, 77, 188
Sikora Franciszek 52, 79, 114, 160
Skierska Izabela 87
Skubiszewski Piotr 17
Sławęta Leszczyc z Dobrowa, kaszt.
kaliski 162
Sławnik Pałuka, kaszt.
nakielski 151
Sosnowski Miłosz 39
Spors Józef 24, 117
Spycimir Leliwa z Tarnowa, kaszt.
krakowski 166
Stefan Pękawka, sta wlkp. 123, 124
Stefan z Jerki, kaszt. wieluński 110
Stojgniew, komes 110
Stronisława, ż. Mikołaja Zaręby
Jankowica z Powidza 119, 120,
192
Sulisz von Wedel 30
Sułek z Krobi 64
Sułek z Lasocina h. Niałek, wojski
poznański 64, 66
Sułkowska-Kuraś Irena 39, 106
Swieżawski Aleksander 28, 32, 36,
56, 57, 140, 147, 148, 150, 157
Sykstus, stol. kaliski, kaszt.
starogrodzki, łow. kaliski 87, 95
Syska Ewa 39
Szczur Stanisław 28, 160, 174
Szweda Adam 68, 152, 153, 158,
160, 164, 165
Szybkowski Sobiesław 43
Szymański Józef 10, 63, 141

Indeks osób
Szymczak Mieczysław 176
Szymczakowa Alicja 40
Szymon Doliwa, podk. kaliski 161,
163
Szymon Gall, kaszt. rudzki 109
Szymon Zaręba Olbrachtowic, marsz.
ks. Wioli, cz. kaliski, kaszt.
gnieźnieński 76–81, 85, 96, 97,
127, 128, 187, 188, 190, 194
Szymon, prowincjał dominikanów 81
Śliwiński Błażej 23, 25, 26, 28, 36,
72, 100, 114, 116–119, 121, 129,
156
Świdwowie h. Nałęcz 38, 39, 48, 49,
61, 62, 184, 186
Święcowie, pomorska rodzina
rycerska 23, 24, 66
Świętomir, kaszt. starogrodzki (?) 95
Świętopełk, ks. Pomorza
Wschodniego 55
Tazbir Janusz 15
Tęczyńscy h. Topór 168
Tomasz Nałęcz, kaszt. poznański,
czarnkowski (?) 41–45, 52–54,
132, 185
Tomasz, arch. gnieźnieński 107
Tomasz, bp wrocławski 87, 88, 93,
95, 108
Tomek Nałęcz z Wilkowic 40
Tomisław Nałęcz Dobrogościc 51
Tomisław Nałęcz Janowic z Wronek,
kaszt. biechowski, gnieźnieński,
poznański 18, 38, 46–50, 59, 71,
168–177, 184, 185, 187, 207–211
Tomisław Nałęcz Tomaszewic,
cz. poznański 41–46, 55–57, 92,
184, 186
Tomisław Nałęcz Wincentowic
z Szamotuł, cz. poznański, kaszt.
poznański, wda poznański, kaszt.
i sędz. gnieźnieński 14, 36–45,
47, 48, 55–62, 64, 65, 67, 68, 70,
71, 90, 91, 110, 125, 127–133,
148, 154, 182–186, 189, 193–196
Tomisław Nałęcz Wincentowic
z Wielenia, kan. poznański,
gnieźnieński, arch. uniejowski,
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kustosz gnieźnieński,
arch. gnieźnieński, kantor
gnieźnieński 47–50, 65, 165,
184, 186, 206
Tomisław Nałęcz z Glinna
i Proboszczewic 40
Tomisław Nałęcz z Lutowa 40
Tomisław Nałęcz ze Swarzędza 40
Topolski Jerzy 16
Toporczycy, polski ród rycerski 88
Trawkowski Stanisław 35
Trojan Pałuka, łow. poznański 153
Tyfan Lisowic Zaręba z Łowęcic 139,
197
Tylo, pisarz dworu Przemysła II, prep.
santocki 55, 115
Tymieniecki Kazimierz 16
Ubysław (Ubyszek) Lisowic Zaręba
z Łowęcic, cz. kaliski 124
Ubysław z Radostowa, kaszt.
kaliski 105
Ulanowski Bolesław 111, 112, 140
Ulryk z Boškovic, sta wlkp. 101
Wacław, mgr, schol. włocławski 84
Wacław II, król czeski i polski 9, 10,
16, 19, 98, 101, 105, 113, 119,
141, 142, 156, 157, 176, 190,
198, 204, 210
Wacław III, król czeski 101, 122,
141, 158, 190
Wacław Lis vel Lisowic Zaręba
z Lutomierska, sta, kaszt.
sieradzki 88, 123, 124, 157–159,
189, 192, 204
Wacław Zaręba, mgr, schol.
gnieźnieński 76, 77, 187, 188
Wacław Zaręba Beniaminowic 92,
94, 95, 125, 189
Wacław Zaręba Olbrachtowic,
mgr, kan. poznański, prep.
głogowski 76–79, 84, 85, 187, 188
Wacław Zaręba Wacławic
z Lutomierska, chor., cz., kaszt.
sieradzki 124, 192
Wacław Zaręba Wawrzyńcowic, kaszt.
starogrodzki 89, 92, 93, 95, 130,
189
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Wacław Zaręba z Gostyczyny 86, 87,
189
Wacław ze Szczepankowa 87, 88,
189
Wajsyl, wda gdański 129
Waldemar, mrgr.
brandenburski 135, 155, 196
Wawrzyniec Zaręba Abrahamowic
ze Sławina 104, 190
Wawrzyniec Zaręba Janowic, łow.
Władysława Odowica 71–74, 76,
89, 95, 96, 187, 189, 193
Wawrzyniec Zaręba Szymonowic
(starszy) z Królikowa 81, 101,
103, 104, 188, 190
Wawrzyniec Zaręba Wacławic, sk.,
wda sieradzki 124, 192
Wawrzyniec Zaręba Wawrzyńcowic
(młodszy) z Królikowa, kaszt.
lędzki, poznański 139, 190, 197
Wedego von Wedel, sta 168, 175,
207, 210
Wedelowie, niemiecka rodzina
rycerska 169, 171, 173–175,
208–210
Wenta Jarosław 135, 136, 196
Węclewski Zygmunt 136
Wędzki Andrzej 14
Wielgosz Zbigniew 172
Wierzbięta Grzymała Jakubowic
ze Smogulca i Pruśca, podk.
poznański 160, 164, 165, 206
Wierzchosław, kan.
sandomierski 107
Wiesiołowski Jacek 137, 138, 151,
165, 197, 207
Wigand z Marburga, kronikarz 171
Wincenty, abp gnieźnieński 75
Wincenty, kanc. poznański 97, 115
Wincenty Doliwa Szymonowic
z Lubienia, kaszt. starogrodzki,
wda kujawski 161, 163
Wincenty Nałęcz Dobrogościc 51
Wincenty Nałęcz Dzierżykrajowic 47
Wincenty Nałęcz Janowic z Szamotuł
(z Pomorzan), wda poznański
i sta wlkp. 11, 18, 38, 40–42,
45–50, 65, 69, 71, 114, 133, 161,
163–180, 184, 185, 187, 191, 195,
196, 205–212

Wincenty Nałęcz Tomisławic,
cz. poznański, kaszt. santocki,
wieleński 21, 34, 37, 38, 40–42,
45–50, 56–60, 64, 65, 67, 131,
148, 153, 156, 175, 182–184, 186,
195, 203, 204
Wincenty Nałęcz Wincentowicz
z Wielenia, kaszt. przemęcki (?) 45,
46, 48, 49, 65, 163, 184, 186, 206
Wincenty Nałęcz z Szamotuł, kaszt.
zbąszyński, sędz. gnieźnieński (?)
41, 42, 45, 51–53, 55, 184, 185
Wincenty Słopanowski h.
Przosna 49
Wincenty z Korytkowa 40
Wiola, ks. opolska, kaliska 74, 78,
79, 188
Wisław Łodzia z Iłowca, sędz.
wlkp. 158
Wit, cz. gnieźnieński 96
Witek Wacławic 95, 96, 189
Wittelsbachowie, dynastia 170, 171,
174, 176
Władysław I Łokietek, król polski,
passim
Władysław II Jagiełło, król polski
i wielki ks. litewski 123
Władysław Odowic (Odonic),
ks. wlkp. 25, 51–53, 71–74, 76–
79, 85, 126, 127, 185, 187, 193
Władysław Siemowitowic,
ks. dobrzyński 164
Władysław Stary (Laskonogi),
ks. wlkp. 19, 51, 52, 72–75, 126,
185
Włodarski Bronisław 71
Włodek Pałuka z Domaborza, wda
gniewkowski 43
Włost, kaszt. drzeński 29–32
Włościbór, prep. łęczycki,
gnieźnieński 106
Wojciech, dziek. łęczycki 75
Wojciech, prep. poznański 97
Wojciech, psęd. nakielski 164, 206
Wojciech Dryja Krzczonowic
z Lubieniowa (Lubrzy), podk.
poznański, kaliski, kaszt.
zbąszyński, sędz. poznański, kaszt.
kaliski 57, 114, 158, 159, 162

Indeks osób
Wojciech Jankowic z Janowego Młyna
→ Olbracht (Wojciech) z Janowego
Młyna
Wojciech Leszczyc Kościelec, wda
brzeski 166
Wojciech vel Albert Pusz 94, 125
Wojciech Zaręba z Ryszewa,
miecz. wlkp. 94, 126, 163, 164,
189, 193, 206
Wojsław, pleban szamotulski 37, 62
Wojsław, sędz. kaliski 162
Wojsław Borkowic z Gryżyny, sędz.
poznański 162
Wojsław Ogończyk Trojanowic, podk.
brzeski 158
Wolimir, bp kujawski 81
Wroniszewski Jan 23, 63
Wyrozumski Jerzy 14, 107, 160
Wyszota 74
Zachariasz, pisarz margrabiów 29
Zajączkowski Stanisław 40, 170,
171, 173, 174, 176, 208
Zajączkowski Stanisław Marcin 40,
123
Zakrzewski Ignacy 12, 22, 23, 175
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Zarembowie → Zarębowie
Zarębowie, polski ród rycerski,
passim
Zarębowie z Gostyczyny i Ostrowa 78,
86, 87, 188, 189
Zawisza Poraj, kaszt. kaliski 127
Zbylut Straszewic Pałuka, kaszt.
gnieźnieński, kaszt. nakielski 65,
127, 153
Zbylut z Domaborza Pałuka, kaszt.
nakielski 163
Zdanek Maciej 50, 133, 177
Zielińska-Melkowska Krystyna 82,
109, 116, 118, 129
Ziemomysł, ks. inowrocławski 19,
84, 95, 104, 129, 188, 191
Zientara Benedykt 15
Zydorek Danuta 119
Żegota, kaszt. wilkowyjski, stol.
kaliski, łow. kaliski 88, 108
Żegota, łow. gnieźnieński, sędz.
kaliski 88, 89
Żegota Toporczyk, wda krakowski
Żegota z Gołuchowa 88
Žemlička Josef 136

89

TABLICE GENEALOGICZNE

Skróty przyjęte w tablicach:
arch. — archidiakon
bp — biskup
bzpt — bezpotomnie
c. — córka
chor. — chorąży
głog. — głogowski
gnieźn. — gnieźnieński
h. — herbu
kal. — kaliski
kan. — kanonik
kaszt. — kasztelan
krak. — krakowski
ks. — książę
marsz. — marszałek
mgr — magister
N. — nieznany z imienia

NN — nieznany z imienia
i pochodzenia
ok. — około
p. — przed
pocz. — początek
podk. — podkomorzy
pozn. — poznański
prep. — prepozyt
s. — syn
schol. — scholastyk
sier. — sieradzki
sta — starosta
tabl. — tablica
wda — wojewoda
wlkp. — wielkopolski

Piotr
† po
10 VIII
1232

Mikołaj z Pikardowa
† 26 IV 1293 / 9 VII
1304 (bzpt)

Wawrzyniec
ze Sławina
† po 14 XII 1336

Janek
† po 9 VII 1304

Abraham
† 6 VII 1330 /
18 X 1335, schol.
pozn. 1322

Gotpold † 30 IX 1232/1236,
prep. gnieźn. 1232 (1222?)

na † 15 VI 1299 /
15 VI 1300,
cześnik lędzki
1276, łowczy lędzki
1286, sędzia kal.,
kaszt. kal. 1288
(potomstwo
z Siedlemina)
Wawrzyniec „Zaręba”
z Królikowa † 14 X 1377 /
ok. 15 VII 1381, kaszt. lędzki
1352, kaszt. pozn. 1369

(potomstwo z Gostyczyny)

Wacław z Gostyczyny
† po 4 III 1319

(potomstwo tabl. III)

Jan (Janek)
Gisbracht Marcin „Lis” † 22
z Jarocina † 1274
VIII 1273 / 7 IV
† po
1275, włodarz
p. 28 V, wda
7 IV 1246
Bolesława Pobożgnieźn. 1250, wda
kal. 1252, kaszt.
nego 1249, kaszt.
kal. 1257, wda
międzyrzecki 1261,
pozn. 1274
kaszt. starogrodzki 1263, kaszt.
(potomstwo tabl. II)
zbąszyński 1265,
łowczy pozn. 1273
~ N.c. Wacława
ze Szczepankowa
† po 1256
N.s.
Berwold z Siedlemi-

Wacław
† po
6 I 1284,
mgr, kan.
pozn. 1243,
prep. głog.
1267

Wawrzyniec
z Królikowa
† 4 IX 1321 / 4 IX
1332

Olbracht † po
10 VIII 1232
(może kaszt.
przemęcki
1245) ~ N.
h. Godzięba

Wacław † po 1233, mgr, schol.
gnieźn. 1213

Władysława Odowica 1212

Gotpold
† po 9 VII 1304

Jan z Trąbczyna
Andrzej † 26 V 1318/6 III 1319, kan.
Abraham † 21 X
† 14 X 1265 /
gnieźn. 1263, kapelan dworski Bolesława 1291 / 9 VII 1304,
długo p. 27 III 1276 Pobożnego 1265, pleban w Kcyni 1266,
skarbnik gnieźn.
kanclerz gnieźn. Przemysła II 1280, arch.
(bzpt)
1291
kal. 1280, kanclerz całej Wielkopolski
1290, prep. pozn. 1297, bp pozn. 1297

Maciej † 25
V / 26 VII
1286, kaszt.
lędzki 1261,
kaszt. kal.
1275

Wawrzyniec † 1233 p. 4 IV/ 1239
p. 5 VI, łowczy Władysława Odowica
1232 (potomstwo tabl. (IV)

Gotpold † po 31 V
Szymon † 28 V
Jarkembold
1249, kan. gnieźn.
1274 / 6 I 1275,
† 6 I 1284 /
1235, włodarz
marsz. ks. kal.
2 II 1286, sęWładysława Odowi- Wioli 1238, cześnik
dzia książąt
ca 1236, kanclerz Bolesława Pobożnewlkp. 1246,
Bolesława
go p. 1249, kaszt. kaszt. kal. 1249,
Pobożnego 1249
gnieźn. 1253 ~ Bowda gnieźn.
gusława † po 1262
1257 ~ NN
† p. 22 XI 1282
(bzpt)

Olbracht † 31 I / 29 VI 1232,
kaszt. ujski p. 1229, kaszt.
pozn. 1231

Jan † po 1212, cześnik

Janek † p. 25 XII 1208
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Mikołaj
„Zaręba”
† po 4 III
1319

1
Janek † 25 VI
1299 / 20 III
1306, włodarz
pozn. 1299

1
Marcin † 1
IV 1328 / 1
IV 1335, wda
kal. 1308
(potomstwo)

Filip † 6 X 1296 / 11 IX 1299,
arch. gnieźn. 1285, także kan.
krak. 1295

Eufemia † po 1338 ~
Wincenty z Szamotuł h. Nałęcz † ok.
24 VI 1332, kaszt.
przemęcki 1326(?),
wda pozn. 1328
i sta wlkp. 1329

(potomstwo
z Janowego Młyna)

2
Beniamin z Kołdrębia
(z Uzarzewa) † 1354,
skarbnik gnieźn. 1336,
stolnik gnieźn. 1340,
kaszt. nakielski 1344,
kaszt. gnieźn. 1348, wda
kal. 1354 ~ 1. NN,
2. Wisława (Wichna)
z Sierakowa h. Napiwo
† 14 V / 3 VIII 1400
(1v. Mikołaj z Obrzycka
h. Nałęcz)

Olbracht (Wojciech) z Janowego Młyna † 10 VI 1291 / 10 II
1293, podczaszy gnieźn. 1279,
kaszt. Ostrowa Lednickiego
1284, kaszt. santocki po 1290

2
Filip z Jarocina † 1
XII 1334 /
2 IX 1352
(potomstwo
z Czeszewa)

Sędziwój z Jarocina * 1249 /
pocz. 1250, † 10 V 1305 / 20 III
1306, marsz. Bolesława Pobożnego 1271 (?), podk. gnieźn.–kal.
1276, podk. pozn. 1282, kaszt.
rudzki 1284, bez urzędu 1285,
ponownie podk. gnieźn.–kal.
i kaszt. rudzki 1291, tylko podk.
1294, sędzia gnieźn.–kal. 1299,
wda pozn. 1299 ~ 1. NN, 2. NN
po 1291

Sędziwój
† 1318 /
pocz. 1319
(bzpt)

Mikołaj
† 20 III
1306/1318
(bzpt)

Mikołaj z Powidza † 25 VI
1299/25 VI 1300, kaszt. szczycieński 1284, wda tczewski
1287, wda pomorski (tytuł honorowy) 1296, wda kal. 1299 ~
Stronisława † po 4 IX 1312

Jan (Janek) z Jarocina † 1274 p. 28 V wda gnieźn. 1250, wda kal. 1252, kaszt. kal. 1257, wda pozn. 1274

ZARĘBOWIE, TABLICA II

Gotpold
† 20 III
1306/1318
(bzpt)

Mikołaj
z Powidza
† po 4 III
1319 (bzpt)

Michał † 4 IX 1312 /
4 III 1319, podczaszy kal.
1293–p. 1296, bez urzędu
1305, wda kal. 1306, bez
urzędu 1308 ~ Krajna † p. 20
III 1306 (bzpt)

Andrzej
† po 1280, kan.
gnieźn. 1280

Beniamin z Nękanowa
† po 22 VII 1330
~ N. c. wdy pozn.
Tomisława z Szamotuł
h. Nałęcz

Wacław
† po 25 VII 1298

(potomstwo z Ryszewa)

Wojciech z Ryszewa
† 22 IV 1339 / 2 IX 1352,
miecznik pozn. lub kal. 1339

Krzywosąd z Ryszewa
† po 25 IV 1293

Andrzej z Ryszewa † 23 IV 1288 / 8
IX 1290, podk. gnieźn. 1257, sędzia
gnieźn.-kal. 1258, tylko gnieźn.
1288

Wawrzyniec † 1233 p. 4 IV / 1239 p. 5 VI, łowczy Władysława Odowica 1232

Wacław † 31 X 1271 / 6 VII 1279,
kaszt. starogrodzki 1271 (1269?)

(potomstwo z Lutomierska i Łowęcic)

(potomstwo z Lutomierska i Łowęcic)

ZARĘBOWIE, TABLICA IV

Wawrzyniec † 1368 / pocz. 1370,
skarbnik sier. 1344, wda sier. 1368

Maciej „Lisowic” † po 6 VI 1318 (potomstwo)

Wacław z Lutomierska † tuż po 1 VII 1346, komornik Władysława Łokietka
na Pomorzu Gd. 1308, chor. sier. 1321, cześnik sier. 1336, kaszt. sier. 1343

Wacław „Lis” z Lutomierska † po 28 IV 1325, sta sier. 1314–1315, kaszt. sier. 1317

Beniamin † 1 I / 6 XII 1297, podk. kal. 1249, kaszt. radzimski 1256,
kaszt. przemęcki 1257, kaszt. międzyrzecki 1265, wda pozn. 1274–1286,
wda wrocławski 1287, kaszt. i sędzia gnieźn. 1290, ponownie wda pozn. 1293

Andrzej † po 29 V 1284

Marcin „Lis” † 22 VIII 1273 / 7 IV 1275, włodarz Bolesława Pobożnego 1249, kaszt. międzyrzecki 1261,
kaszt. starogrodzki 1263, kaszt. zbąszyński 1265, łowczy pozn. 1273 ~ N. c. Wacława ze Szczepankowa † po 1256

ZARĘBOWIE, TABLICA III

Tomisław † 23 IV / 11 XI
1348, kapelan bpa pozn.
1310, kan. pozn. 1312,
gnieźn. 1320, arch.
uniejowski 1322,
kustosz gnieźn. 1325,
arch. gnieźn. 1329,
kantor gnieźn. 1336

Wincenty z Wielenia
† po 15 V 1298, cześnik
pozn. 1272, na urzędzie
niewiadomym 1278,
kaszt. santocki 1280,
kaszt. wieleński 1286

Wincenty z Wielenia
† 18 VI 1325 / 1331
p. 18 VIII, kaszt. przemęcki 1326 (?)

(potomstwo z Glinna
i Otorowa)

Kiełcz † VI 1308 / 25 VIII
1310, miecznik gnieźn.
1286, kaszt. santocki
1292, kaszt. zbąszyński
1295, kaszt. gnieźn.
1297, wda pozn. Władysława Łokietka
(realnie nakielski) 1306

(potomstwo z Czarnkowa)

Wincenty z Szamotuł
(z Pomorzan) † ok. 24 VI
1332, kaszt. przemęcki
1326 (?), wda pozn. 1328
i sta wlkp. 1329 ~ Eufemia, c. wdy pozn. Sędziwoja z Jarocina h. Zaręba
† po 1338

Mikołaj „Szamotuła”
z Szamotuł † 1314, kan.
pozn. 1296, arch.
pozn. mniejszy 1306

Dobrogost † 28 VIII 1344
/ 2 IX 1352,
cześnik kal. 1339

Jan z Pomorzan
† po 6 XI 1314 ~ NN
(z Nieczajny) † po 1338

Dzierżykraj † 1294 / 11 XI 1299,
podsędek pozn. 1278, kaszt. drzeński 1279,
kaszt. santocki 1286, kaszt. ujski 1292
(potomstwo tabl. II)

Dobrogost z Szamotuł
† 6 XI 1314 / 22 IV
1316, stolnik gnieźn. lub
pozn. 1298, później bez
urzędu, kaszt. gnieźn.
1314

Tomisław z Szamotuł † 14 X 1294 / 6 IV 1295, cześnik pozn.
1256, na wyższym urzędzie (jakiś kaszt) 1272, kaszt. pozn. 1279,
wda pozn. 1286, kaszt. i sędzia gnieźn. 1293 ~ N. h. Awdaniec

Wincenty z Szamotuł † po II poł. 1241, kaszt. zbąszyński 1232, na wyższym urzędzie (sędzia gnieźn.?) 1241
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Tomisław † 14 XI 1346 /
24 IV 1348,
kaszt. biechowski 1335,
kaszt. gnieźn. 1343,
kaszt. pozn. 1344

N. córka ~ Beniamin
z Nękanowa h. Zaręba
† po 22 VII 1330

Dobrogost † po 1261

(potomstwo z Dzwonowa i Gałowa,
później także z Szamotuł)

1
Dzierżykraj (Dzierżek) „Świdwa”
† po 2 IX 1352

Chwał † po 11 XI 1299,
kaszt. czarnkowski 1288, kaszt. ujski 1299

1
Abraham † 15 III 1305 / 16 IV 1321

Dobrogost z Dzwonowa † 19 XI 1319 / 16 IV
1321, wda pozn. 1308–1314 i ponownie 1316
~ 1. NN, 2. NN † po 16 IV 1321

2
NN synowie † po 16 IV 1321

N. c. ~ Borek z Sierakowa
h. Napiwo † po 1307, burgrabia kościański p. 1305

N. c ~ Sułek † po 25 VIII 1310

Dzierżykraj † 1294 / 11 XI 1299, podsędek pozn. 1278, kaszt. drzeński 1279, kaszt. santocki 1286, kaszt. ujski 1292

NAŁĘCZE, TABLICA II

