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BY#O,!MIN&#O…!
S%ów!kilka!o!Grunwaldzie!2013!

Tegoroczna inscenizacja bitwy stoczonej 15
lipca 1410 roku mi#dzy armi! Zakonu Krzy"ackiego
a po$!czonymi si$ami polsko litewskimi dla
postronnego obserwatora nie ró"ni$a si# niczym
szczególnym od tych z lat wcze%niejszych. Jednak
z punktu widzenia uczestnika rzecz wygl!da zupe$nie
inaczej. W tej krótkiej relacji spróbuj# chocia"
pobie"nie opisa+ wysi$ki organizatorów i braci
rekonstruktorskiej, którzy stoczyli heroiczny bój
z pluch! i b$otem, "eby ta impreza dosz$a do skutku.
Jako cz$onek bractwa rycerskiego ziemi
sieradzkiej swój trwaj!cy niemal tydzie) -od 9 do 14
lipca/ pobyt na polach Grunwaldu, w przeciwie)stwie
do lat poprzednich, sp#dzi$em w obozie chor!gwi
%w. Jerzego. Tym samym, odwrotnie jak
w rzeczywisto%ci, sieradzanie walczyli po stronie
krzy"ackiej. Dowodzona przez Macieja Reihla
chor!giew mimo, "e nie nale"y do najwi#kszych,
zrzeszaj!c ok. 150 rekonstruktorów, wystawi$a jeden
z najwi#kszych kontyngentów walcz!cych podczas
rekonstrukcji. Ponadto jej reprezentanci zwyci#"yli
w wi#kszo%ci z organizowanych turniejów oraz walk
grupowych.
To tyle tytu$em wst#pu teraz przejd<my do
sedna czyli zmaga) z deszczem. Uderzy$
niespodziewanie kiedy mieli%my nadzieje, "e ponure
chmury, które zebra$y si# nad polem bitwy nie b#d!
nas niepokoi+. Zacz#$o si# od krótkiej m"awki,
a sko)czy$o si# na trwaj!cych trzy dni opadach. Nie
pomog$y zakl#cia oraz niewybredne gro<by kierowane
pod adresem chmur. Po kilku godzinach
nieutwardzone %cie"ki mi#dzy obozami zmieni$y si#
w zdradliwe bagna, w których wielu straci$o obuwie.
W
obliczu
braku
suchych
ubra)
i obuwia na zmian# organizatorzy zdecydowali si# na
krok bez precedensu w historii Grunwaldu, pozwalaj!c
rekonstruktorom na noszenie wspó$czesnego ubioru
ochronnego w postaci peleryn i p$aszczy. Wzorem
%redniowiecznych mieszczan z desek i snopków siana
zbudowano k$adki nad b$otnistymi ulicami. Mimo
wci!" padaj!cego deszczu w wielu miejscach obozu
w dzie) i w nocy p$on#$y ogniska przy których

gromadzili si# rekonstruktorzy. Spraw! najwy"szej
wagi sta$o si# zabezpieczenie sprz#tu przed wilgoci!,
co nie rzadko sprawia$o, "e samemu trzeba by$o
mokn!+. Deszcz nie pozwoli$ zorganizowa+ m. in.
turnieju m$odzików oraz walk konnych. Odwo$ana
zosta$a nawet próba generalna przed bitw!. Mimo
wszystko przetrwali%my i nie zwa"aj!c na deszcz
wszystkie chor!gwie stawi$y si# na polu bitwy. Jak na
ironi#, kiedy nast#pnego dnia zwijali%my obóz pogoda
by$a wprost wymarzona, co da$o nam okazj# na
dok$adne wysuszenie ca$ego ekwipunku.
Czytelnik na podstawie powy"szego opisu
móg$by pomy%le+, "e tegoroczna inscenizacja bitwy
pod Grunwaldem by$a nieudana. Nic bardziej
mylnego, trudy i niewygody sprawi$y jedynie, "e jad$o
i napitki podczas po"egnalnej uczty smakowa$y
jeszcze lepiej. Wspomnienie wspólnie wygranej walki
z "ywio$em sprawi$o, "e zawarte przy ognisku
znajomo%ci z pewno%ci! przetrwaj! prób# czasu.
Z pozdrowieniami dla wszystkich $uczników strony
polskiej zrzeszonych w chor!gwi im Miko$aja Tr!by
i tych, którzy z ró"nych powodów nie mogli tam by+.

Relacja: P. Lewandowski
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Studenckie Ko$o Naukowe Mediewistów U&

Roger!de!Flor!
!

ma zaszczyt zaprosi+

Cho+by powierzchowna charakterystyka
Rogera de Flor budzi problemy. „Awanturnik” >
twierdz!
autorzy
internetowych
wyda)
przeró"nych
encyklopedii1.
„Dowódca
najemników” – kwituj! go tym okre%leniem
powa"niejsi autorzy2. Takie etykiety nie oddaj!
bogactwa
osobowo%ci
Rogera
de
Flor.
Awanturników i najemników, w ca$ej historii, by$o
wielu. Na naszej szeroko%ci geograficznej do
historii przeszed$ m.in. Jürgen Farensbach, jeden
z najznamienitszych najemników XVI wieku, co
w %wietle znanych nam informacji o obu
postaciach wskazuje dobitnie, i" najemnik
najemnikowi nierówny. Oddaj!c g$os kronikarzom
bizanty)skim jak i zachodnioeuropejskim,
mo"emy doj%+ do wniosku, i" Roger by$ postaci!
bardzo
kontrowersyjn!.
Barbarzy)c!
dla
pierwszych, Mesjaszem -sic*/ dla drugich. Tak czy
inaczej wszyscy byli zgodni, "e by$ postaci!
nietuzinkow!.
Ojcem Rogera by$ Richard de Flor,
sokolnik na dworze cesarza Fryderyka II
Hohenstaufa. Z pozoru nieistotny fakt, pozwala
jednak przypuszcza+, "e Richard nie by$ byle kim.
Monarcha tak ceni!cy polowania i sokolnictwo3
musia$ zapewne wysoko ceni+ sobie swoich
sokolników. Znajduje to równie" potwierdzenie
w kronice Ramona Muntanera4. W nagrod#
Richard zosta$ o"eniony z nieznan! z imienia,
patrycjuszk! z Brindisi. Jednak"e w 1268 roku,
Richard straci$ "ycie w bitwie pod Tagliacozzo.
Walczy$ w niej u boku Konradyna, przeciwko
Karolowi Andegawe)skiemu. Wskutek tego
wdowa po Richardzie straci$a znaczn! cz#%+
maj!tku. Niewykluczone, "e to w$a%nie z tego
powodu, urodzony w rok przed bitw! -czyli
w 1267/, m$ody Roger zosta$ oddany pod opiek#

na KONFERENCJ':

!
Mali!i!wielcy,!znani!i!nieznani.!
Portrety!ludzi!'redniowiecza.
która odb#dzie si#
25> 26 pa<dziernika 2013 r. w Instytucie Historii
U&.
Obrady toczy+ si# podczas dwóch paneli:

1. Polskiego pochodzenia, z Polsk! zwi!zani.
Panel po%wi#cony "yciu i dzia$alno%ci osób
mieszkaj!cych lub pochodz!cych z Królestwa
Polskiego: ich "ycie, dokonania i zas$ugi dla pa)stwa.
2. W Europie i na Wielkim Stepie
Prezentacja biografii oraz dokona) wybitnych postaci
pochodz!cych ze wszystkich cz#%ci %wiata.

Zg$oszenia -formularz zg$oszeniowy/ prosimy wysy$a+
do 11 pa'dziernika 2013 r. na adres: sknmul@wp.pl

Wi#cej informacji w zaproszeniu > do pobrania, wraz z
formularzem zg$oszeniowym, ze strony:
www.chomikuj.pl/sknmul

ZAPRASZAMY** :/

!
!
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www.wikipedia.org ? www.britannica.com [dost#p 25
czerwca 2012].
G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008, s.
458 ? M. Balard, (aci%ski Wschód XI - XV wiek, Kraków
2010, s. 351.
Fryderyk by$ autorem traktatu „De arte venandi cum
avibus”, $ac. „Sztuka polowania z ptakami”.
Ramon Muntaner, The Chronicle, t$um. Lady
Goodenough, Ontario 2000, s. 389.
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jednego z cz$onków zakonu Templariuszy. Na
jednym z okr#tów nale"!cych do Zakonu, de Flor
mia$ objawi+ swoje talenty marynarskie5.
Kronikarz wspomina, i" te wydarzenia mia$y
miejsce gdy Roger mia$ lat kilkana%cie, natomiast
gdy nasz bohater mia$ oko$o 17=18 lat, zosta$
przyj#ty w poczet Zakonu. Przez nast#pne 6 lat
dowodzi$ okr#tem, który mia$ nazwa+ „Sokó$”,
rzekomo na cze%+ ojca. Do obowi!zków Rogera
nale"a$o dostarczanie zaopatrzenia na Wschód
i rozprawianie si# z piratami grasuj!cymi na tych
wodach. Uznaje si#, "e to w$a%nie podczas tych
podró"y nauczy$ si# greki, co okaza$o si# bardzo
przydatne kilka dekad pó<niej.
Nast#pna wzmianka o Rogerze przypada
na rok 1291. Podczas obl#"enia Akki mia$ on
znajdowa+ si# w mie%cie, wraz ze swoj! za$og!.
Zabrawszy na okr#t uciekaj!cych mieszka)ców,
rzekomo za"!da$ od nich op$aty -i wszystkich
kosztowno%ci które mieli przy sobie/ za przewóz.
Muntaner twierdzi, i" by$ to jedynie spisek maj!cy
na celu pogr!"enie de Flora przez jemu
nieprzychylnych, jednak kronikarz wyra<nie
sympatyzowa$ z Rogerem. Mo"liwe jest zatem,
"e nieco nagi!$ fakty, dla dobra narracji. Tak czy
inaczej Roger zosta$ wyrzucony z Zakonu
Templariuszy, a nadto ob$o"ony ekskomunik!
przez papie"a. Przez nast#pne lata de Flor para$
si# korsarstwem $upi!c statki kupieckie. Pozwoli$o
mu to na zdobycie pewnego maj!tku. Wydaje si#
jednak, i" jego ambicje si#ga$y wy"ej. W 1299
roku zg$osi$ si# na s$u"b# u Roberta dQAnjou. Gdy
ten mu odmówi$, zaoferowa$ swoje us$ugi
Fryderykowi, pó<niejszemu królowi Sycylii.
Szcz#%liwy zbieg okoliczno%ci dla obu. Roger
zyska$ dzi#ki temu s$aw# i szacunek licznych
zast#pów "o$nierzy, Fryderyk za% dodatkowych
wojowników do walki o tron.
Gdy walki usta$y, a pokój podpisany
w Caltabellottcie w 1302 r. zacz!$ obowi!zywa+,
powróci$y dawne problemy i pojawi$y si# nowe.
Kilka tysi#cy wojaków pozostawa$o bez zaj#cia,
a jednocze%nie dosz$o do konfliktu z Wielkim
Mistrzem templariuszy i papie"em. Teraz, gdy
Fryderyk II Sycylijski by$ w zgodzie przynajmniej
z tym drugim, obecno%+ Rogera na dworze
Fryderyka nie by$a komfortow! sytuacj! dla
"adnego
z
nich.
Konflikt
Rogera
z templariuszami, w który wmiesza$ si# papie",
by$ ci!gle "ywy. Nale"a$o usun!+ si# w miejsce,
gdzie w$adza papie"a czy mistrza, nie by$a tak
5

Ibidem, s. 390.

znacz!ca lub nie si#ga$a w ogóle. De Flor zacz!$
wi#c rozmy%la+ intensywnie nad swym dalszym
losem. Jego my%li przybli"y$ Muntaner w tych
s$owach: „Ten w$adca jest dla nas stracony
i widz", i# nie b"dzie móg$ zaoferowa) niczego
Katalo%czykom i Arago%czykom, i b"d! oni dla
niego wielkim cierniem. S! jak wszyscy ludzie
i nie mog! #y) bez po#ywienia i napoju. Nie
otrzymawszy nic od króla b"d! ro*li w gniewie,
zniszcz! pola uprawne, a potem pozabijaj! si"
nawzajem”6. Sytuacja by$a naprawd# trudna.
Pomimo tego, "e jeszcze w trakcie s$u"by
nagrodzono Rogera tytu$em wiceadmira$a, a po
podpisaniu pokoju w 1302 r. > zamkami Tripi
i Alicata, oraz dochodami z Malty, ten znakomity
wódz
dostrzega$
zagro"enie
ze
strony
„bezrobotnych” "o$nierzy. Mo"na powiedzie+, i"
zgodnie z etosem, szuka$ s$awy. Chcia$ wi#cej.
Tak by$o wcze%niej, tak by$o i pó<niej
w Bizancjum. Mo"liwe jest równie", i" wys$anie
Rogera do Konstantynopola by$o sprytn!
zagrywk! domu arago)skiego lub Andegawenów,
w celu os$abienia i zniszczenia Cesarstwa7. Nie
byli to jedyni gracze zainteresowani chwiej!cym
si# Bizancjum. Cesarstwo dobrze wiedzia$o
o sytuacji na Sycylii, samo przecie" kilka dekad
wcze%niej
zainicjowa$o
powstanie
zwane
Nieszporami. Przypuszczalnie zatem, gdy
Kompania Katalo)ska zosta$a bez zaj#cia,
wys$annicy Andronika II zaproponowali im
przej%cie na "o$d Bizancjum. Niewykluczone
równie", "e to Roger zainicjowa$ wymian# listów,
do$!czaj!c równie" swoje "!dania. Chodzi$o
o "o$d, który miano wyp$aca+ cz$onkom Kompanii
Katalo)skiej na cztery miesi!ce z góry, w stawce
podwójnej ani"eli innym najemnikom w s$u"bie
Cesarstwa, na przyk$ad Alanom8. Ponadto Roger
mia$ poj!+ za "on#, siostrzenic# Andronika II,
a córk# cara Bu$garii Iwana III Asena, Mari#
Asenin#. Dodatkowo zosta$ uhonorowany tytu$em
megasduksa9. Nale"y podkre%li+, i" tytu$ ów by$
odpowiednikiem admira$a na Zachodzie10.
6
7

8

9

10

Ibidem, s. 400>401.
M. D!browska, (acinniczki nad Bosforem. Ma$#e%stwa
bizanty%sko-$aci%skie w cesarskiej rodzinie Paleologów
+XIII-XV w.4, &ód< 1996, s. 24.
Tak Bizanty)czycy nazywali najemników i osadników z
terenów dzisiejszej Gruzji.
D.M. Nicol, The last centuries of Byzantium, 12611573, Cambridge 1993, s. 128 > 129.
A.E. Laiou, Constantinople and the Latins: The Foreign
Policy of Andronicus II, s. 132 ? O. Jurewicz, Megas
duks, [w]: Encyklopedia kultury bizanty%skiej, pod red.
Oktawiusza Jurewicza, Warszawa 2002, s. 336.
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Tak zacz#$a si# przygoda Rogera de Flor
na Wschodzie. O"enek z Mari! Asenin!,
b$yskotliwa kariera wojskowa i administracyjna
przysporzy$y
Rogerowi
zarówno
s$awy
i sympatyków, co i zaciek$ych wrogów. Jednym
z nich byli w$a%nie Alanowie i ich dowódca, syn
Andronika II i wspó$cesarz, Micha$ IX. Po roku
dzia$a) na Wschodzie, Andronik wezwa$ Rogera
do Konstantynopola by omówi+ spraw# zaleg$ego
"o$du oraz by uspokoi+ nastroje w Kompanii.
Nada$ de Florowi tytu$ cezara, oraz strategaautokratora, na terenie Anatolii z wy$!czeniem jej
wi#kszych miast. Rogerowi nie by$o d$ugo dane
cieszy+ si# swoj! pozycj! w Cesarstwie. Po le"ach
zimowych w Gallipoli, z niewiadomych przyczyn,
Cezar postanowi$ uda+ si# do Adrianopola, gdzie
przebywa$ Micha$ IX. Trudno stwierdzi+, czy
Roger zosta$ zwabiony do Adrianopola, czy te"
otrzymawszy tak wysoki urz!d, chcia$ zachowa+
si# zgodnie z dworsk! etykiet! i z$o"y+ wizyt#
wspó$cesarzowi. Niemniej jednak, wyruszy$ on do
Adrianopola, gdzie spotka$ si# z Micha$em IX.
Wieczorem tego dnia, po uczcie wyprawionej na
cze%+ go%ci, dosz$o do niespodziewanego
wtargni#cia
znacznej
grupy
wojowników
ala)skich i turkopolów do pa$acu. Rzucili si# oni
na Rogera i zamordowali go, oraz wszystkich jego
towarzyszy. Trudno os!dzi+ jednoznacznie, czy
Micha$ IX mia$ z tym co% wspólnego. Wydaje si#,
"e mia$ wszelkie powody by zazdro%ci+
i nienawidzi+ Rogera. Wspó$cesarz by$ jednak
jednostk! dosy+ s$ab!, pytanie wi#c czy by$by
w stanie zaaran"owa+ co% tak okrutnego\
Podsumowuj!c "ycie Rogera i jego
dzia$alno%+ – to by$a zawrotna kariera. Gdyby
Richard nie zgin!$ w 1268 roku, de Flor móg$by
by+ cz$onkiem zamo"nej, szanowanej rodziny.
Jaka kariera stan#$aby przed nim otworem, trudno
powiedzie+. Jednak"e musia$ on doj%+ do
wszystkiego sam. Najpierw do inicjacji
i wyrobienia sobie pozycji w%ród templariuszy,
nast#pnie podczas walk o Sycyli#. Po pokoju 1302
roku, móg$ ju" ukontentowa+ si# nadanymi
tytu$ami i w$o%ciami, jednak jego ambicje si#ga$y
wy"ej. Najpierw tytu$ megasduksa, a potem
cezara sprawi$y, "e sta$ si# on czwart! -wedle
hierarchii urz#dów/ osob! w Cesarstwie. Maria"
z Mari! Asen równie" by$ niezwykle ciekaw!
spraw!. W Bu$garii dosz$o do przewrotu i na tron
wst!pi$ wuj Marii. Czy by$y widoki na to by
odzyska+ tron dla Marii\ Bizancjum mog$o by+

tym zainteresowane, a sam Roger wtedy móg$by
osadzi+ swoj! "on# na tronie, samemu osi!gaj!c
jeszcze wy"sz! pozycj#. Maj!c swoich wiernych
"o$nierzy, móg$ sta+ si# najsilniejszym w$adc!
tamtego obszaru.
Marcin!M(cina!
Historia, rok II drugiego stopnia.

!
!
!
!
Czy!wiesz!kim!byli!biczownicy?
W czasie kiedy w Europie „szala$a” czarna
%mier+, na ulicach pojawi$y si# pochody
zakapturzonych ludzi smagaj!cych wzajemnie
swoje cia$a batami, co mia$o przynie%+ odkupienie
win i tym samym ochroni+ przed chorob!. Z
czasem zakazano kontynuacji tego rodzaju
praktyk.

!
!
!
Czy!wiesz,!)e!wasal!sypia%!w!pobli)u!swojego!
pana?
Na %redniowiecznych królewskich albo
mo"now$adczych dworach wojownicy>wasale
otrzymywali jedno z pomieszcze) jako sal#
noclegow!. Sala mie%ci$a si# tu" obok sypialni
pana i by$a od niej odgrodzon! tylko kotar!. Takie
zachowanie mia$o by+ wyrazem!oddania!i!
lojalno'ci!wobec!w%adcy!lub!pana.

!
!
!
!
!
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HISTORIA!
"REDNIOWIECZNA!POLSKI!
Czternastowieczne!procesy!s$dowe!
mi(dzy!zakonem!krzy)ackim!a!!
Królestwem!Polskim!w!opinii!Jana!
D%ugosza.!!
Cz.!1:!Od!zaj(cia!Gda*ska!w!1308!
roku!do!wyroku!inowroc%awskiego!
w!1321!roku.!!
Praca niniejsza, ma by+ prób! charakterystyki
relacji kszta$tuj!cych si# w XIV wieku mi#dzy
zakonem krzy"ackim a Królestwem Polskim11.
G$ówny nacisk zostanie po$o"ony na przewody
s!dowe, ci!gn!ce si# przez wiele lat, pocz!wszy od
roku 1309. Proces ten zostanie zako)czony
kompromisem zawartym w 1343 roku w Kaliszu,
w tzw. pokoju wieczystym. Z kolei wszystkie
wydarzenia kszta$tuj!ce wzajemne relacje zostan!
zmarginalizowane, a to z tego powodu, "e powsta$o
kilka erudycyjnych rozpraw traktuj!cych ten temat,
które w pe$ni wype$ni$y luk# historiograficzn!.
Ponadto nie jest to g$ówny problem, który ma zosta+
poruszony w niniejszym tek%cie. Procesy s!dowe by$y
bardzo wa"nym czynnikiem kszta$tuj!cym wzajemne
relacje obu zainteresowanych stron. Nale"y przy tym
zauwa"y+, "e nie przyczyni$y si# do eskalacji swoich
roszcze) na drodze zbrojnej. By$ to wa"ki czynnik
wp$ywaj!cy na studzenie rozpalonych g$ów, ale bez
"adnych wymiernych korzy%ci, ograniczaj!cy si#
jedynie do wymiany argumentów, a tak"e
przedstawienie swoich roszcze), które by$y,
w wi#kszej mierze, poparte propagand! podan!
w zawoalowanej formie, ale w pe$ni zrozumia$! dla
zainteresowanych stron.
Zanim przejd# do istoty tego artyku$u nale"y
przybli"y+ <ród$a do poruszanej problematyki, a tak"e
zebra+ literatur# przedmiotu, która powsta$a na ten
temat.
Akta
procesu
polsko>krzy"ackiego
w Warszawie -1339 r./ i postanowienia traktatu
11

Tekst zosta$ podzielony na dwie, w miar# klarowne, cz#%ci. W
pierwszej cz#%ci omówienie literatury, a tak"e chronologicznie
przedstawienie zostanie obraz stosunków krzy"acko>polskich
od 1308 roku a" do roku 1321.

kaliskiego -1343 r./ zosta$y wydane w t$umaczeniu
polskim -fragmenty/, dost#pnym w pracy Ziemia
che$mi%ska w przesz$o*ci12. W j#zyku $aci)skim akta
procesów zosta$y wydane w serii Lites ac res gestae
inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 1>313.
Jedynie pierwszy tom mo"e by+ pomocny w badaniu
wydarze) maj!cych miejsce w wieku XIV,
a mianowicie s!du brzesko > inowroc$awskiego i s!du
papieskiego w Warszawie. Jednak g$ównym <ród$em
b#d! Roczniki, czyli kroniki s$awnego Królestwa
Polskiego14
najwa"niejsze
dzie$o
pó<no%redniowiecznej
polskiej
my%li
15
historiograficznej , a tak"e – jak zauwa"y$ Krzysztof
Baczkowski – dzie$o, które sta$o si# „jednym
z najwybitniejszych
osi!gni#+
historiografii
16
europejskiej pó<nego %redniowiecza” . Nale"y przy
tym pami#ta+, "e kanonik krakowski mia$ bardzo
konkretn! i przemy%lan! wizj# zakonu krzy"ackiego
i bardzo skrupulatnie przestrzega$ powzi#tych
wcze%niej za$o"e)17.
Literatura przedmiotu jest bardzo obfita,
dlatego te" nale"y przeprowadzi+ selekcj# materia$u
i wykorzysta+ dzie$a najbardziej warto%ciowe
i nowatorskie. Takowymi z pewno%ci! mo"na nazwa+
rozprawy
Mariana
Biskupa,
który
jest

12

Ziemia che$mi%ska w przesz$o*ci. Wybór tekstów 'ród$owych,
red. M. Biskup, Toru) 1961. Wykorzystana równie" wersja
zdigitalizowana:
^http:==kpbc.umk.pl=dlibra=docmetadata\id_27048`from_publi
cationq, [dost#p: 15.01.2013 r.].
13
Obszern! krytyk! pierwszych edycji przedstawi$a Halina
Ch$opocka H w artykule Dotychczasowe edycje ,,Lites ac res
gestae; w *wietle krytyki, „Studia xród$oznawcze”, 11 -1965/,
s. 109>111? W. Sieradzan, <wiadomo*) historyczna *wiadków w
procesach polsko-krzy#ackich w XIV-XV wieku, Toru) 1993, s.
16: „W pe$ni wymogom krytyki <róde$ odpowiadaj! jedynie t.
III edycji drugiej „Lites” opracowany przez J. Karwasi)sk!,
aczkolwiek z pewn! ostro"no%ci! nale"y korzysta+ z
umieszczonych tam przypisów erudycyjnych, oraz t. I edycji
trzeciej wydany przez H. Ch$opock!”.
14
Jana D$ugosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksi!g
dwana*cie, t. 3, ks. 9, przek$. K. Mecherzy)ski, Kraków 1868.
Tekst
dost#pny
online:
http:==www.pbi.edu.pl=book{reader.php\p_44324`s_1
-dost#pne dn. 28.06.2013 r./ [dalej w tek%cie D$ugosz, IX].
15
Zob. Bibliografia Literatury polskiej. Nowy Korybut, pod red. R.
Pollaka, t. 2, Warszawa 1964, s. 128>136 -najwa"niejsza
literatura/? S. Grzybowski, Jan D$ugosz, Kraków 2003 -bardzo
lapidarna biografia/? S. Szczur, Historia Polski. <redniowiecze,
Kraków 2010, s. 604>607? J. Wyrozumski, Historia Polski do
roku 1707, Warszawa 1980, s. 26>28 -solidnie, ale skrótowo/? J.
Mrukówna, Jan D$ugosz. =ycie i twórczo*), Kraków 1972.
16
K. Baczkowski, Dzieje Polski pó'no*redniowiecznej +13>017064, Kraków 1999, s. 191.
17
Bardzo dobrze problem przedstawi$ W. Polak, Aprobata i spór.
Zakon krzy#acki jako instytucja ko*cielna w dzie$ach Jana
D$ugosza, Lublin 1999, passim.
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smacznej ilo*ci pieni"dzy, #!danych za poczynione jak
twierdzi$ wydatki w sprawowaniu Pomorza,
znakomito*ci!, przytem rodu i zamo#no*ci! swoj!
o*mielony a# do zuchwalstwa, wreszcie poduszczony
od ojca Szwenca Gda%skiego wojewody, umy*li$
podnie*) rokosz a z$!czywszy si" z margrabiami
Brandeburskimi, Woldemarem i Janem, którzy z wielu
wzgl"dów
nieprzychylnemi
byli
ksi!#"ciu
W$adys$awowi, przyrzek$ im wyda) ziemi" Pomorsk!,
i jako dzier#yciel i posiadacz dziewi"ciu na Pomorzu
zamków, mi"dzy panami i szlachty ziemi Pomorskiej
przedniejszy rodem, i znaczeniem, snadno ich umys$y
#!dz! $akomstwa i nienawi*ci podniecone, do
opanowania tej#e ziemi nak$oni$23.

niekwestionowanym
specjalist!
w problematyce
18
krzy"ackiej .
Na problematyk# sporów polsko > krzy"ackich
w swoim badaniach du"y nacisk k$adzie Helena
Ch$opocka 19. Krytyk# akt s!dowych przeprowadzi$
Janusz Bieniak w wielu artyku$ach, które publikowa$
w periodykach naukowych20.
Iskr!, która przyczyni$a si# do zaognienia
wzajemnych
stosunków
pomi#dzy
Zakonem
a Królestwem Polskim by$o zaj#cie Pomorza
Gda)skiego w latach 1308>130921. W roku 1307
W$adys$aw &okietek, kolejny pretendent do korony
zjednoczonego
Królestwa
Polskiego,
zaj#ty
zmaganiami z Henrykiem ksi#ciem g$ogowskim,
innym pretendentem do stolca królewskiego, a tak"e
zmagaj!cy si# z problemami w ca$ym pa)stwie nie by$
przygotowany na bieg zdarze) na Pomorzu, bowiem
jeszcze nie uspokoi$ Wielkiej Polski, a w ziemi
Pomorskiej wyst!pi$ przeciw niemu nieprzyjaciel. Piotr
bowiem Szwenc +Swyancza4 kanclerz Pomorski, syn
Szwenca pod ów czas Gda%skiego wojewody,
niech"tny rz!dom W$adys$awa (okietka i jego
starostów, i oburzony na tego# ksi!#"cia
W$adys$awa22. D$ugosz nast#pnie podaje powody,
jakimi kierowa$ si# nowy nieprzyjaciel &okietka:

Z powy"szych s$ów kanonika krakowskiego
wydedukowa+ mo"na, "e Piotr by$ prowodyrem buntu
przeciwko swojemu w$adcy. Liczy$ on na dodatkowe
zaszczyty ze strony W$adys$awa, co wi!za$o si#
bezpo%rednio z dodatkowymi dochodami, czyli wed$ug
s$ów D$ugosza by$ zach$anny i $asy na korzy%ci
materialne. W rzeczywisto%ci (wi#cowie przegrali
spór s!dowy z biskupem kujawskim Gerwardem,
w wyniku czego musieli zap$aci+ 2 tys. grzywien. By$a
to kwota bardzo du"a, a &okietek mia$
wspó$finansowa+ ten wydatek. Ksi!"# nie spe$ni$
swego zobowi!zania, dlatego Piotr zdecydowa$ odda+
Pomorze Brandenburgii24, która by$a w stanie sprosta+
tym "!daniom finansowym. Oczywi%cie kronikarz nie
wspomina o tym szczególe, co mo"na t$umaczy+ na
kilka sposobów. By+ mo"e nie wiedzia$ o tym
wydarzeniu, chocia" wydaje si# to ma$o
prawdopodobne.
Bardziej
prawdopodobnym
przypuszczeniem jest obrona dobrego imienia ksi#cia,
który przyczyni$ si# do zjednoczenia kraju,
a zapomnia$ o zobowi!zaniach wobec lennika, który
oszukany i pozostawiony bez opieki seniora,
wypowiedzia$ mu pos$usze)stwo.

oburzony na tego# ksi!#"cia W$adys$awa, #e
z nim post"powa$ nie z tak! godno*ci!, jakiej on dla
stanu swego wymaga$y i #e mu odmówi$ wyp$aty
18

19

20

21

22

M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzy#ackim +1308-17214,
Gda)sk 1993.? Idem, Pa%stwo zakonu krzy#ackiego w Prusach
: w$adza i spo$ecze%stwo, Warszawa 2008.
Uczona ta, zajmuj# si# edycj! <róde$, jak i równie" publikacj!
warto%ciowych rozpraw naukowych. H. Ch$opocka, Procesy
Polski z Zakonem Krzy#ackim w XIV wieku. Studium
'ród$oznawcze, Pozna) 1967? Eadem, O protoko$ach procesów
polsko-krzy#ackich w XIV i XV wieku, [w:] Venerabiles, nobiles
et honesti. Studia z dziejów spo$ecze%stwa Polski
*redniowiecznej, Toru) 1997.
Uczony ten nie poprzesta$ tylko na tym aspekcie wydarze) XIV
wieku,
jego
publikacj#
dotycz!
równie"
historii
wydarzeniowej: J. Bieniak, ;Litterati; *wieccy w procesie
warszawskim z 1339 r., [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów
*redniowiecznej kultury, Warszawa 1976? Idem, |Milites; w
procesie polsko-krzy#ackim z r. 1339, „Przegl!d Historyczny”,
75-1984/, z. 3? Idem, Geneza procesu polsko-krzy#ackiego z lat
1320- 1321 +Inowroc$awsko-Brzeskiego4, [w:] Balticum. Studia
z dziejów gospodarki i kultury XII-XVII wieku, red. Z.H.
Nowak, Toru) 1992, s. 49>59.
St. Zaj!czkowski, Polska a Zakon Krzy#acki w ostatnich latach
W$adys$awa (okietka, Kraków 1929, s. 6? M. Biskup, G.
Labuda, Dzieje Zakonu Krzy#ackiego w Prusach. Gospodarkaspo$ecze%stwo-pa%stwo-ideologia, Gda)sk 1986, s. 255>256.
D$ugosz, IX, s. 35>36? M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu
Krzy#ackiego w Prusach, s. 255.
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24
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D$ugosz, IX, s. 36.
J. Spors, Rola polityczna <wi"ców w ko%cu XIII i pocz!tku XIV
wieku, „Roczniki Historyczne”, t. 46 -1980/, s. 17>38.
Równie": M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzy#ackiego w
Prusach. Gospodarka, spo$ecze%stwo, pa%stwo, ideologii,
Gda)sk 1988, s. 253>255? J. Karwasi)ska, S!siedztwo
kujawsko-krzy#ackie 1237-1353, Warszawa 1927, s. 111? B.
(liwi)ski, Pomorze Wschodnie w okresie rz!dów ksi"cia
polskiego W$adys$awa (okietka w latach 1306–1309, Gda)sk
2003, s. 268 n.? Idem, Leszek ksi!#" inowroc$awski +12>5/12>7
– po 2> kwietnia 13394, Kraków 2010, s. 126.

Mediewista
By$ to pierwszy rokosz kanclerza, nieudany
z reszt!, poniewa" ksi!#" s$usznie dotkni"ty tak
niezwyk$ym i pe$nym grozy post"pkiem, ruszy$
z licznym i pot"#nym wojskiem na Pomorze,
i pomienionego Piotra kanclerza Pomorskiego
schwytawszy wtr!cili kaza$ na zamku Krakowskim do
wi"zienia. I gdyby go by$ w takowem wi"zieniu ci!gle
trzyma$, nie by$oby królestwo Polskie ponios$o straty
przez odst!pienie ziemi Pomorskiej, ani dozna$o tylu
niszcz!cych wojen, ustawicznie wzniecanych przez
Krzy#aków25. Jest to jednoznaczna aluzja do
przysz$ych star+ z Zakonem, lecz &okietek
jasnowidzem zdecydowanie nie by$, wi#c nie móg$
przewidzie+ takiego biegu wypadków.
D$ugosz uwa"a, "e &okietek post!pi$
lekkomy%lnie wypuszczaj!c Piotra z wi#zienia
krakowskiego, a w zamian dwóch braci Piotrowych,
Miko$aja
i
Jana,
jako
zak$adników,
nie wystarczaj!cych jednak na zadosy)uczynienie, do
wi"zienia wsadzi) kaza$26. Post#powanie to by$o
b$#dne, poniewa" przekupili stra" albo, co
podobniejszem zdaje mi si" do prawdy, niedbale
strze#eni, skruszyli p"ta i wymkn"li si" z wi"zienia,
poczem do brata swego Piotra kanclerza, tryumfuj!c
z takowego uwolnienia, na Pomorze przybyli2>. Pó<niej
wydarzenia potoczy$y si# w bardzo szybkim tempie
podst!piwszy potem z wojskiem [Waldemar – K.O.]
pod zamek i miasto Gda%sk, jako stolic" ziemi
Pomorskiej, trzymane w ów czas z ramienia.
W$adys$awa (okietka przez Bogusza s"dziego ziemi
Pomorskiej, *cisn!$ je obl"#eniem i z jak najwi"ksz!
usilno*ci! dobywali pocz!$28.
Obron! Gda)ska dowodzi$ s#dzia pomorski
Bogusza, który zamkn!$ si# z nieliczn! za$og!
w zamku. Wi#kszo%+ mieszcza)stwa Gda)skiego by$a
pochodzenia niemieckiego, dlatego zachodzi$o
niebezpiecze)stwo dywersji29. Nast#pnie W$adys$aw
&okietek przekonany przez obro)ców miasta wyrazi$
zgod#, "eby Bogusza poprosi$ o pomoc zbrojn! zakon
krzy"acki30. D$ugosz t$umaczy post#powanie braci
zakonnych nast#puj!co mistrz Henryk i wi"ksi

urz"dnicy +praeceptores4 widz!c sposobn! por" do
opanowania ziemi Pomorskiej, czego zdawna i nader
chciwie pragn"li, na wszystkie #!dania ksi!#"cia
W$adys$awa (okietka ch"tnie przystali, nie jego dobro
ale w$asny po#ytek maj!c na celu31. Pod p$aszczykiem
braterskiej pomocy Krzy"acy pomogli przep#dzi+
Brandenburgi#, a nast#pnie systematycznie wcielali
swój plan w "ycie32.
W nast#pnym ju" roku, czyli 1308, za$oga
krzy"acka uwi#zi$a Bogusz# i reszt# polskich
obro)ców. By$ to kolejny krok ku opanowaniu
Gda)ska. Zaczem rzeczony s"dzia Bogusz, chc!c
i siebie i tych, którzy wraz z nim byli uwi"zieni,
wyswobodzi) z niewoli, nowe z mistrzem Pruskim
i jego zakonem zawrze) musia$ uk$ady i takowe
pismem zar"czy)33. Uk$ady o których wspomina
D$ugosz sankcjonowa$y w$adz# braci zakonnych
w zamku. Mieli oni sprawowa+ w$adz# nad po$ow!
zamku, a druga cz#%+ teoretycznie nale"a$a do polskich
obro)ców. Mistrz za* z wspomnianym zakonem
obowi!zany by$ na rozkaz ksi"cia W$adys$awa
(okietka bez #adnego sporu z zamku ust!pi) i wróci)
go pod w$adz" i zwierzchno*) rzeczonego ksi!#"cia
W$adys$awa (okietka, z warunkiem wynagrodzenia im
w ca$o*ci i zupe$no*ci wszelkich wydatków, jakieby na
utrzymanie i obron" tego# zamku ponie*li35. By$y to
bardzo twarde warunki, na które Polacy musieli si#
zgodzi+, poniewa" byli w sytuacji bez wyj%cia,
pozostawieni bez "adnej pomocy ze strony ksi#cia
W$adys$awa35. D$ugosz zauwa"a, "e Polacy
nieroztropnie i nieprawnie zgodzili si" na ni"36.
Sytuacja, w jakiej znalaz$ si# &okietek, by$a
bardzo powa"na. Z pewno%ci! ksi!"# zrozumia$, #e
w miejsce margrabiów Brandeburskich i Sasów,
daleko zdradliwszych i zgubniejszych otrzyma$
nieprzyjació$3>. Jan D$ugosz usprawiedliwia ksi#cia,
twierdzi, "e ksi!"# przejrza$ zamiary Krzy"aków,

31

D$ugosz, IX, s. 37.
Tak! konstatacj# wymusza lektura tekstu Jana D$ugosza, który
bardzo specyficznie przedstawi$ i pojmowa$ misje dziejow!
zakonu krzy"ackiego. Mo"na uzna+, i" Krzy"acy w du"ej
mierzy wyzyskali sprzyjaj!ce okoliczno%ci, które pozwoli$y na
zaj#cie Pomorza Gda)skiego. Por. M. Biskup, G. Labuda,
Dzieje Zakonu Krzy#ackiego w Prusach, s. 256>258.
33
D$ugosz, IX, s. 42.
34
Ibidem, s. 42.
35
Ibidem, s. 44: W$adys$awa (okietka, który pod ów czas
przebywa$ w ziemi Krakowskiej, wielce tem trapi) si" pocz!$
wraz z swemi pra$atami, panami i starszyzn! radców.
36
Ibidem, s. 42.
37
Ibidem, s. 44.
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25

D$ugosz, IX, s. 36.
Ibidem, s. 36.
27
Ibidem, s. 36.
28
Ibidem, s. 36.
29
Ibidem, s. 36>37: Bogusza s"dziego ziemi Pomorskiej, *cisn!$ je
obl"#eniem i z jak najwi"ksz! usilno*ci! dobywali pocz!$.
Mieszczanie Gda%scy, których cz"*) liczniejsz! sk$adali
Niemcy, sk$aniaj!c si" z jawna, przychylno*ci! na stron"
margrabiów Brandeburskich, gotowi przyj!$? ich w$adz" i
panowanie,. postanowili podda) im miasto.
30
Inaczej zob. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzy#ackiego
w Prusach, s. 255..
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%wi#topietrza z ziem zagarni#tych przez zakon
krzy"acki, a tak"e popieranie przez zakon ksi!"!t
ruskich. Arcybiskup Borzys$aw zmar$ w trakcie
wype$niania misji dyplomatycznej w 1317 roku na
miejscu w Awinionie, jego nast#pc! na stolcu
arcybiskupim zosta$ Janis$aw. Helena Ch$opocka
uwa"a, "e w$a%nie Janis$aw dotar$ do Awinionu
z suplik! W$adys$awa &okietka, który przebywa$
w kurii do wiosny roku 131844. Lecz dopiero wyjazd
biskupa Gerwarda w roku 1318, chocia" jak wiadomo
mia$ prosi+ o koron# dla ksi#cia, wyjedna$ pos$uch
Jana XXII w kwestii sporu polsko>krzy"ackiego. Jan
XXII reskryptem z dnia 11 wrze%nia 131945
arcybiskupowi
Gnie'nie%skiemu,
biskupowi
Pozna%skiemu i opatowi Mogilnickiemu, wytoczy)
przeciw Krzy#akom spór s!dowy, i tym celem
w obecno*ci swojej otworzy) bull"Q papiesk!., moc!,
której na nalegania W$adys$awa króla postanowiono
wyda) pozew mistrzowi Fryderykowi i komturom
Krzy#aków PruskichQ a wyra#eni biskupi, wezwani do
prowadzenia sprawy, wszelkiego w tej mierze
przyrzekli do$o#y) starania i gorliwo*ci 46. Mowa tutaj
o Janis$awie, Domaracie i Miko$aju, którzy mieli
stwierdzi+, czy oskar"enie jest zasadne, wyda+ wyrok,
a nast#pnie wyegzekwowa+ go na obu stronach
procesu. Wybór s#dziów spo%ród duchowie)stwa
polskiego by$ powa"nym b$#dem dyplomacji
polskiej47. B$!d ten od razu wykorzysta$a strona
krzy"acka podwa"aj!c bezstronno%+ s#dziów, co by$o
zadaniem zgo$a $atwym do przeprowadzenia.
Próbowa$a strona krzy"acka tak"e
uniemo"liwi+
przytoczenie formalnych zarzutów, co mia$o
uniemo"liwi+ prowadzenie procesu48. S#dziowie
papiescy wezwali Krzy"aków do Inowroc$awia
4 kwietnia 1320. Do rozprawy dosz$o 19 kwietnia
1320 roku ju" w Brze%ciu Kujawskim. S#dziowie
odrzucili apelacje braci zakonnych. W wyniku czego
pe$nomocnik zakonu na znak protestu wyjecha$,

którzy przybyli jako sojusznicy, a stali si# wrogami
i zaborcami38.
Kolejnym krokiem, jaki podj!$ W$adys$aw
&okietek by$a propozycja rokowa) z wielkim mistrzem
krzy"ackim.
Pierwsza
próba
pokojowego
uregulowania sporu mia$a miejsce w roku 1309, gdy
spotkali si" obadwaj we wsi Kraju, inaczej
Krajowicach, pod Radziejowem w Kujawskiej ziemi
le#!cej, dok!d przyby$ osobi*cie sam mistrz Pruski
w towarzystwie kilku komturów39. W trakcie spotkania
mistrz pruski swoje post#powanie uzasadni$ tym, #e
je#eli Bogusza i rycerzy Pomorskich wydali$ z zamku,
nie uczyni$ tego na szkod" ale owszem na korzy*)
ksi!#"cia W$adys$awa (okietka, usun!$ bowiem przez
to sposobno*) do cz"stych sporów i zatargów mi"dzy
swemi a ksi!#"cemi lud'miQ #e przyrzecze% i uk$adów
zawartych z Boguszem s"dzi! Pomorskim wiernie
dochowa i w niczem im nie ubli#yQ #e ch"tnie ust!pi
z Gda%skiego zamku, i odda go ksi!#eciu
W$adys$awowi (okietkowi, nie przecz!c mu bynajmniej
do niego prawa i zwierzchniej w$adzy, byleby jemu
i zakonowi ksi!#" W$adys$aw (okietek zwróci$
zar"czone umow! nak$ady40.
Krzy"acy swoj! pomoc, wed$ug zawartej
umowy, wycenili na sto tysi"cy grzywien szerokich
groszy51. Kwota ta by$a wy"sza ni" warto%+ ca$ej ziemi
Pomorskiej w XIV wieku42. Dlatego zrozumia$e jest,
"e strona polska nie mog$a na to "!danie przysta+,
z pewno%ci! kasa pa)stwowa mia$aby problemy
podo$a+ temu wyzwaniu.
Strona polska w 1314 roku wyst!pi$a do kurii
awinio)skiej,
za
po%rednictwem
arcybiskupa
43
Borzys$awa , w sprawie spornego Pomorza.
Podnoszono
g$ównie
spraw#
niesp$acanego
38

Ibidem, s. 45: ujrza$ albowiem dwojakich przed sob! wrogów.
Ibidem, s. 45. Zob. K. Tymieniecki, Uk$ady W$adys$awa (okietka
z Zakonem Krzy#ackim po zaj"ciu Pomorza, „Pomerania”, 3
-1928/, s. 10>18.
40
D$ugosz, IX, s. 45.
41
Ibidem, s. 45.
42
Ibidem, s. 45: Wed$ug relacji <wi"tos$awa, Krzy#acy za#adali od
ksi"cia polskiego ogromnej sumy za wydatki poniesionowe w
czasie obrony grodu gda%skiego przed wojskami margrabiego
brandenburskiego. Wspomniany *wiadek podawa$, #e nawet
gdyby (okietek sprzeda$ ca$e Pomorze, nie móg$by zadowoli)
ich nierealnych wymaga%. H. Ch$opocka, Procesy Polski z
Zakonem Krzy#ackim w XIV wieku : studium 'ród$oznawcze,
Pozna) 1967, s. 21? K. Tymieniecki, Uk$ady W$adys$awa
(okietka z Zakonem Krzy#ackim po zaj"ciu Pomorza, Roczniki
korporacji studentów Uniwersytetu Pozna)skiego „Pomerania”
3 -1928/, s. 10>17.
43
S. Zaj!czkowski, Polska a Zakon Krzy#acki w ostatnich latach
W$adys$awa (okietka, Kraków 1929, s. 9>10.
39

44

H. Ch$opocka, Procesy Polski z Zakonem Krzy#ackim w XIV
wieku, s. 23.
45
Ibidem, s. 27? St. Zaj!czkowski, Polska a Zakon Krzy#acki w
ostatnich latach W$adys$awa (okietka, s. 76: „Pierwszym
pewnym <ród$owym przekazem w tej sprawie jest bulla z 11
wrze%nia 1319, która wyznacza s#dziów do rozstrzygni#cia
sporu o Pomorze”. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu
Krzy#ackiego w Prusach, s. 344.
46
D$ugosz, IX, s. 95.
47
K. Tymieniecki, Proces polsko-krzy#acki, s. 90>92.
48
Z. H. Nowak, Historia dyplomacji polskiej, t.1, po$owa X w. –
17>2., pod red. M. Biskupa, Warszawa 1982, s. 235.

- 11 -

Mediewista
a proces potoczy$ si# dalej bez udzia$u strony
krzy"ackiej.
S#dziowie przes$uchali 25 %wiadków, którzy
wywodzili si# z ró"nych %rodowisk i, jak twierdzi Jan
D$ugosz, stawiono na <wiadki m"#ów znakomitych,
biskupi!, opack! albo szlacheck! godno*ci!
zaszczyconych, i badano ich na$o#ycie, aby przewód
s!dowy, tak starannie przez s"dziów prowadzony, tem
wi"ksz! mia$ za sob! pewno*)49. Dalej kronikarz
zastrzega, "e przestrzegano walnych terminów,
wykazywano pisma, przywileje, dowody, wprowadzano
wiarogodnych *wiadków50, co mia$o %wiadczy+
o rzetelno%ci arbitrów, a tak"e kompetencji zebranych
%wiadków.
W akcie oskar"enia król zarzuca$ wielkiemu
mistrzowi i braciom zakonnym wyrzucenie go
przemoc! z Pomorza, a tak"e bezprawne dzier"enie tej
ziemi. W zwi!zku z czym "!da$ 30 000 ty%. grzywien
polskich jako odszkodowanie za wyrz!dzone
krzywdy51. Prokuratorzy polscy przedstawili s!dowi
siedem twierdze), które okre%la$y szczegó$owo win#
zakonu. Uwa"ali oni, "e &okietek jako ksi!"# posiada$
Pomorze -art. 1/, i "e Przemys$ i Kazimierz kujawscy
dzier"yli ziemi# t# w jego imieniu -art. 2/. Nast#pnie
Krzy"acy wyrzucili go z Gda)ska -art. 3/ i Tczewa
-art. 4/, a ksi!"!t kujawskich przep#dzili ze (wiecia
-art. 5/ i na ko)cu, "e o wszystkim, co si# wydarzy$o,
wiedz! wszyscy -art. 6 i 7/. Do artyku$ów
przedstawionych przez stron# polsk! Krzy"acy, czyli
oskar"eni, mieli przygotowa+ pytania -interrogatoria/,
lecz by$o to zadanie niemo"liwe do zrealizowania,
poniewa" strona krzy"acka po oprotestowaniu procesu
wyjecha$a. Z powodu ich nieobecno%ci zadanie to
spocz#$o na barkach s#dziów. Jak twierdzi Stanis$aw
Zaj!czkowski pytania dotyczy$y szczegó$ów wydarze)
przedstawionych w artyku$ach strony polskiej, ich
chronologii
tudzie"
kwestii
wiarygodno%ci
52
%wiadków . Wszyscy %wiadkowie zgodnie zeznawali
na rzecz strony polskiej, co jest zrozumia$e, gdy" byli
oni poddanymi W$adys$awa &okietka i bezstronnymi
by+ nie mogli.
Wydany 10 lutego 1321 roku w Inowroc$awiu
wyrok moc! którego wyroku mistrz i zakon Krzy#acki,
w obec duchowie%stwa i mnogiej rzeszy przytomnego
ludu, zobowi!zani zostali do oddania zabranej ziemi
Pomorskiej, a nadto skazani na zap$acenie trzydziestu

tysi"cy grzywien monety i wagi Polskiej, za pobierane
dochody i poczynione straty, tudzie# stu pi")dziesi"ciu
grzywien szerokich groszy Czeskich, za wydatki
poniosiono w obecnej sprawie53. W uzasadnieniu
wyroku W$adys$aw &okietek przedstawiany jest jako
dobroczy)ca Zakonu -w prostej linii wnuk Konrada
Mazowieckiego/, a którzy za $ask# rzeczonemu
Ksi!#"ciu stawszy si" niewdzi"cznymi, po w$asno*ci
jego chciwe wyci!gn"li d$onie, i niegodziwie
a nieprawnie wydarli mu ziemi" Pomorsk!, w dyecezyi
Wroc$awskiej, do królestwa Polskiego nale#!c!,
opanowali j! wraz z lud'mi, poddanymi, zamkami,
wsiami i wszelkiemi posiad$o*ciami54. Wyrok zosta$
wydany w pe$ni po my%li polskiej, co nie dziwi,
zawa"aj!c na sk$ad $awy s#dziowskiej, a tak"e fakt, "e
proces by$ jednostronny bez aktywnego udzia$u strony
oskar"onej, która ograniczy$a swe dzia$anie do
sk$adania apelacji od decyzji s#dziów.
Wyrok, jako "e zosta$ wydany, powinien
zosta+ wyegzekwowany55. Lecz to strona krzy"acka
by$a stron! silniejsz! militarnie, wi#c zbrojna
egzekucja by$a wykluczona i nierealna w ówczesnej
sytuacji geopolitycznej. Kuria papieska równie"
ograniczy$a swe dzia$anie, dlatego te" wyrok uleg$
zawieszeniu nawet po ob$o"eniu zakonu interdyktem
przez $aw# s#dziowsk! 56. Krzy"acy tu" po wydaniu
niekorzystnego wyroku chcieli wykupi+ prawa
W$adys$awa &okietka do Pomorza Gda)skiego,
w 1324 roku w Brze%ciu Kujawskim zaproponowali
za te prawa 10 tys. grzywien. Bracia zakonni chcieli
zalegalizowa+ sw! w$adz# na ziemi zagarni#tej si$!,
lecz strona polska obstawa$a przy swoich prawach do
ziemi spornej i nie zgodzi$a si# na proponowan!
kwot#.

Krzysztof!Osi*ski,!!
IH UAM

!
53

D$ugosz, IX, s. 100.
Ibidem, s. 101.
55
H. Ch$opocka, Losy wyroku wydanego w 1321 roku w procesie
polsko-krzy#ackim w Inowroc$awiu, „Roczniki Historyczne”, t.
31 -1965/, s. 153 i n.? M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu
Krzy#ackiego w Prusach, s. 345.
56
D$ugosz, IX, s. 104.
54

49

D$ugosz, IX, s. 97.
Ibidem, s. 100.
51
S. Zaj!czkowski, Polska a Zakon Krzy#acki w ostatnich latach
W$adys$awa (okietka, s. 92.
52
D$ugosz, IX, s. 24.
50
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restauracj# pe$nej w$adzy cesarskiej. Obdarowa$ swych
sojuszników stanowiskami i dobrami66. Jednak
Ashikaga Tokauji poczu$ si# nieusatysfakcjonowany.
W 1335 r. opu%ci$ dotychczasowego sprzymierze)ca
i rozpocz!$ pozyskiwa+ w$asnych stronników, by
uzyska+ tytu$ sh}guna. W 1336 r. ponownie zaj!$
Kioto. By umocni+ swoj! pozycj#, posadzi$ na tronie
innego cz$onka rodziny cesarskiej, Ky}m}67. Dwa lata
pó<niej uzyska$ upragniony tytu$.
Jednak rz!dy klanu Ashikaga napotka$y wiele
przeszkód. Jedn! z nich by$o zniszczenie prawnej
i instytucjonalnej struktury, która wspomaga$a rz!d
wojskowy w okresie Kamakury. Ashikaga byli
najbogatszym klanem, piastuj!cym wiele stanowisk,
jednak nie byli na tyle pot#"ni, by samodzielnie
w$ada+ Japoni!. Dlatego musieli polega+ na
nietrwa$ych sojuszach z
pot#"nymi
rodami
68
wojskowymi . Promykiem nadziei dla zapewnienia
%wietno%ci temu rodowi, sta$o si# panowanie trzeciego
sh}guna, Yoshimitsu69. By$ on najwybitniejszym
w$adc! ze swojej dynastii. Dzi#ki swoim talentom
wojskowym i dyplomatycznym doprowadzi$ do
trwaj!cego przez pi#+dziesi!t lat sojuszu, zapewniaj!c
sobie i dwóm swoim nast#pcom spokojniejsze lata
panowania. Za jego rz!dów, w 1392 r. Dynastia
Po$udniowa podporz!dkowa$a si# sh}gunatowi. Jednak
abdykacja Yoshimitsu spowodowa$a po%rednio kolejne
problemy tego rodu. Po trzecim sh}gunie,
przywódcami zostawali ludzie pozbawieni charyzmy
b!d< zdolno%ci politycznych. Ich s$abo%+ spowodowa$a
wzrost ambicji innych klanów i narastaj!cy konflikt.
Iskr! powoduj!c! zap$on by$ spór o sukcesj# w rodzie
Ashikaga70.
Ósmy sh}gun tego rodu, Yoshimisa71 by$
osob! s$ab!. Bardziej preferowa$ przyjemno%ci
duchowe ni" wype$nianie obowi!zków. Nie mia$ tak"e
potomka. Dlatego w 1464 r. wyznaczy$ na nast#pc#
swego brata, Yoshimiego72. Jednak ku ogólnemu

HISTORIA!POWSZECHNA!
"REDNIOWIECZA!
Panowanie!rodu!Ashikaga!–!od!
przej(cia!w%adzy!do!wojny!+nin!
Okresy Heian57 i Kamakura58 zawa"y$y mocno
na historii Japonii. Podczas pierwszej z wymienionych
epok dosz$o do os$abienia i ograniczenia w$adzy
cesarskiej do roli czysto marionetkowej. Powodem
tego by$y cz#ste zmiany na tronie cesarskim, regencje
sprawowane w imieniu ma$oletnich w$adców przez
najmo"niejszy japo)ski ród, Fujiwara59, przechodzenie
ziemi pa)stwowej w r#ce prywatne i id!ce za tym
finansowe immunitety, a tak"e koncentracja
arystokracji i urz#dników na dworze cesarskim60. To
spowodowa$o, i" lokalni wojownicy61 wzro%li w si$#.
Pozycje zdobywali dzi#ki sojuszom. Z czasem
wykszta$ci$a si# kasta samurajów62. Faktyczn! w$adz#
przej#li sh}guni63. Podczas okresu Kamakura
dochodzi$o do cz#stych zmian sojuszy mi#dzy
klanami, a w Kraju Kwitn!cej Wi%ni, mo"na by$o
zaobserwowa+ pierwsze symptomy rodz!cego si#
zam#tu. By$o to jednak preludium do wydarze)
nast#pnej epoki, Muromachi64.
Jeszcze podczas poprzedniej epoki ród
Ashikaga zdobywa$ stopniowo w$adz#. W czasie
konfliktu mi#dzy sh}gunem a cesarzem Godaigo,
Ashikaga zaj#li pozycje po obu stronach. W 1331 r.,
po wznieceniu powstania, Godaigo musia$ ucieka+
z Kioto. Jednak w nied$ugim czasie, odzyska$ si$y
i w 1332 r. stan!$ z powrotem na czele buntu. Jego
sojusznicy, pod dowództwem Ashikaga Tokaujiego,
zdobyli ponownie Kioto, a pod dowództwem Nittty
Yoshisady, zniszczyli Kamakur#65 i wymordowali
panuj!cy ród, Hojo. Godaigo dzier"y$ osobi%cie
cesarsk! stolic# w latach 1334 – 1336, planuj!c
57
58
59
60

61
62
63

64
65

794 – 1185.
1185 – 1333.
Z tego rodu pochodzi$y tak"e ma$"onki cesarzy.
K. G. Henshall, Historia Japonii, prze$. K. Wi%niewska,
Warszawa 2011, s. 42 – 44.
Po japo)sku bushi. Ibidem, s. 45.
Ibidem, s. 45.
Vide: J. W. Hall, Japonia od czasów najdawniejszych do
dzisiaj, prze$. K. Czy"ewska – Madajewicz, Warszawa 1979.
1333 – 1568.
Kioto pozosta$o stolic! cesarsk!. Jednak w czasie rz!dów
pierwszych shogunów to Kamakura sta$a si# faktyczn! stolic!.

66
67

68

69
70
71

72
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Vide: : J. W. Hall, op. cit., s. 92.
Ky}m} pochodzi$ ze starszej linii Jimy}in. Godaigo i jego
nast#pcy walczyli przez nast#pne sze%+dziesi!t lat o tron z
Ky}m} i jego poplecznikami. Te walki by$y zwane wojn!
Dynastii Pó$nocnej i Po$udniowej. Ibidem, s. 92 – 93.
Tylko trzeci shogun Ashikaga, Yoshimitsu uda$o si# stworzy+
sojusz trwaj!cy pi#+dziesi!t lat. Ibidem, s. 93.
1368 – 1394 .
Ibidem, s. 94.
;y$ w latach 1436 – 1490. Shogunem by$ w latach 1449 –
1473.
1439 – 1491.
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zaskoczeniu, rok pó<niej Hino Tomiko73, "ona
Yoshimasy, urodzi$a mu syna, Yoshihis#74. Ósmy
shogun po raz kolejny wykaza$ si# s$abo%ci!
charakteru, gdy" uleg$ bratu w kwestii odes$ania
w$asnego syna do klasztoru75. Jednak Tomiko by$a
bardzo ambitn! osob! i nie mog$a pogodzi+ si# z tak!
decyzj!. Samodzielnie rozpocz#$a poszukiwania
sojuszników dla syna. Najpierw zwróci$a si# do
jednego z mo"now$adców, Yamany Mochitoyo.
Natomiast Yoshimi uzyska$ poparcie u Hosokawy
Matsumoto76.
Od po$owy 1466r., pod Kioto zacz#$o zbiera+
si# wojsko, które podzieli$o si# na dwa obozy: tYgun77,
armi# Hosokawy Katsumoto, oraz seigun>8, armi#
Yamany Mochitoyo. Te dzia$ania nie pozosta$y bez
echa na dworze shoguna. Yoshimasa zagrozi$, "e
og$osi rebeliantem tego, który zaatakuje jako pierwszy.
Ta decyzja opó<ni$a jednak tylko dzia$ania wojenne.
Rok pó<niej Yamana Mochitoyo sprowokowa$
przeciwnika, by ten zaatakowa$. Jednak przejrzano
jego intrygi i to on zosta$ og$oszony rebeliantem.
Rozgorza$y d$ugotrwa$e walki, podczas których
dochodzi$o, tak jak w poprzedniej epoce, do cz#stych
zmian w sojuszach. Dla przyk$adu, w 1469 r. Yamana
Mochitoyo, popieraj!cy ma$oletniego ch$opca, popar$
jego stryja79. Tymczasem ósmy shogun "y$ jako
%wiecki mnich w swym maj!tku na obrze"ach Kioto,
w Higashiyamie. Dalej zajmowa$ si# sprawami
duchownym oraz sztuk!, gdy jego wasale toczyli walki
w Kioto. Gdy zniszczono po$ow# miasta, walki
przeniesiono na prowincj#80. Rok 1473 przyniós$
niespodziewane wydarzenia. Po pierwsze, obaj
wodzowie stracili "ycie, a po drugie, Yoshimisa
abdykowa$ ze stanowiska sh}guna. Jednak nie
spowodowa$o to ko)ca walki. Wojna domowa mia$a
trwa+ jeszcze cztery lata, lecz przynios$a tylko
pyrrusowe zwyci#stwo.
Co prawda od 1473 r. dziewi!tym sh}gunem
zosta$ Yoshihisa, syn Yoshimasy, jednak musia$
boryka+ si# ze zniszczeniami stolicy oraz os$abionej
pozycji w$adcy. Ponadto, lokalni wojownicy
i urz#dnicy uzurpowali sobie prawo do ziemi i w$adzy.
73
74
75

76
77
78
79
80

1440 – 1496.
1465 – 1489.
J. Mendyk, Wielcy wojownicy Japonii. Toyotomi Hideyoshi
+173> – 17984, Warszawa 2009, s. 16.
Ibidem, s. 16.
Po japo)sku > armia wschodnia.
Po japo)sku – armia zachodnia.
J. Mendyk, op. cit., s. 16.
J. W. Hall, op. cit., s. 99.

Przekszta$cali zdobyt! ziemi# w prywatne posiad$o%ci.
Dochodzi$o do sytuacji, gdzie mniej maj#tni
mo"now$adcy
ofiarowali
swoje
posiad$o%ci
silniejszym, w zamian za opiek# i sta$e dochody.
Wi#ksze dochody dawa$y tak"e mo"liwo%+
rekrutowania wi#kszej ilo%ci wojowników81. Taka
sytuacja prowadzi$a do dalszych niepokojów
w Japonii. Jednak"e Ashikaga stracili w$adz# dopiero
w 1573r., gdy zmuszono do abdykacji pi#tnastego
sh}guna, Yoshiakiego. Kres wojnom domowym
po$o"y$o pojawienie si# na scenie politycznej trzech
wybitnych wojowników: Ody Nobunagi, Toyotomi
Hideyoshiego i Tokugawy Ieyasu82.

Aleksandra!Radzy*ska!
Historia, rok I drugiego stopnia.

!
!
Czy!wiesz,!)e!pi$tek!13-ego!zosta%!uznany!za!
dzie*!pechowy!na!pami$tk(!dnia,!w!którym!
w%adca!Francji,!Filip!IV!Pi(kny,!nakaza%!
uwi(zi/!za!rzekom$!herezj(!zakonników!ze!
zgromadzenia!templariuszy!i!spali/!ich!na!
stosie?
W$adca ten odziedziczy$ po swoich przodkach
gigantyczne d$ugi. Próbuj!c je sp$aci+,
skonfiskowa$ ;ydom zamieszkuj!cym Francj# ich
dobra, psu$ monet#. Kiedy jego dzia$ania nie
przynios$y efektu, si#gn!$ po bogactwa
nagromadzone przez zakon templariuszy.
Zakonnicy zostali oskar"eni o herezj# i uwi#zieni
w pi!tek 13 pa<dziernika 1307 roku. 54 z nich,
wraz z wielkim mistrzem zakonu, sp$on#$o na
stosach.

!
!
!
!
!
!
81
82

J. Mendyk, op. cit., s. 16 – 17.
J. W. Hall, op. cit., s. 99.
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biskupów, kardyna$ów hierarchii rzymskiej oraz
deputowanych z francuskich prowincji86. Jednocze%nie
profesor Zahorski w swej biografii Cesarza zauwa"a,
"e mia$a ona tak"e g$#bszy sens polityczny, jakim by$a
obecno%+ g$owy Ko%cio$a katolickiego, Jego
(wi!tobliowo%ci papie"a Piusa VII87. Nie sposób nie
zgodzi+ si# z tymi s$owami gdy" Francuzi
w zdecydowanej
wi#kszo%ci byli
wyznania
katolickiego, a ponadto obecno%+ Ojca (wi#tego
dodawa$a presti"u uroczysto%ci oraz u%wi#ca$a
godno%+ cesarsk! i w$adz# Napoleona88 przez co
stawa$ si# równy monarchom europejskim, którzy nie
mogliby nazywa+ go od tej pory uzurpatorem. Nale"y
jednocze%nie przy tym pami#ta+, "e Bonaparte by$
formalnie cesarzem od 18 maja 1804 roku, koronacja
wi#c i z tego powodu wydaje si# cz#%ci napoleonistom
nieco zb#dna. Osobi%cie uwa"am, "e ka"dy monarcha
powinien odby+ uroczyst! koronacj#. Powodów moim
zdaniem jest kilka. Najprostszym wydaje mi si# by+
chocia"by ten, "e jest ona elementem tradycji, która
w ka"dym kraju, w%ród ka"dego narodu jest
podtrzymywana i "ywa. Ma ona tak"e wymiar
symboliczny o którym szerzej pó<niej. Nie mo"na
zapomnie+ o wymiarze ideologiczno>propagandowym,
który jest istotny zw$aszcza w przypadku wst!pienia
na tron Napoleona i towarzysz!cych temu opinii,
dlatego "e podczas tej uroczysto%ci da$ on %wiadectwo
pot#gi zarówno swoim poddanym jak i ówczesnej
Europie.
Grudniow! koronacj# poprzedzi$o kilka
istotnych wydarze), które maj! bezpo%redni wp$yw na
przebieg i form# samej uroczysto%ci. Chcia$bym teraz
w kilku zdaniach przybli"y+ wy"ej wymienione
epizody. Do jednych z najwa"niejszych zaliczam
obecno%+ Ojca (wi#tego Piusa VII. Jednak udzia$ Jego
(wi!tobliwo%ci w koronacji, a tak"e jego roli w jej
trakcie nie by$ oczywisty. Biskup Rzymu przyby$ na
uroczysto%+ w du"ej mierze dlatego, "e mia$ nadziej#
na kompromis na linii kler francuski – Napoleon89,
czyli w kwestii tzw. Artyku$ów Organicznych90 poza

MISZMASZ!HISTORYCZNY!
Artyku$y z innych epok.

Koronacja!cesarska!Napoleona!I!
Bonaparte!!
Les hommes de génie sont des météores destinés à
brûler pour éclairer leur siècle83.
Napoleon Bonaparte

Koronacja wed$ug wielu historyków -m. in.
Alberta Manfreda, Fryderyka Masson’a 84 czy Andrzeja
Zahorskiego/, a tak"e wed$ug ministra spraw
zagranicznych
Francji
Charles’a
Maurice’a
85
de Talleyrand>Périgord’a
by$a w du"ej mierze
kaprysem Napoleona, a wr#cz by$a mu ona zb#dna.
Nie mo"na si# dziwi+ ich opinii skoro cz#%+ z nich
uwa"a, "e wprowadzenie cesarstwa by$o niezasadne
i niepotrzebne. Oczywi%cie Bonaparte dysponowa$
ogromn! w$adz! jako Pierwszy Konsul, a pó<niej jako
do"ywotni Pierwszy Konsul ale nie o sam! w$adz# mu
chodzi$o. Przyczyn! zmartwie) Napoleona by$a
kwestia potomka i przekazania mu w$adzy. Zapewne
mo"na by$oby na mocy ekstraordynaryjnego senatus >
consultus stworzy+ dziedziczno%+ urz#du Pierwszego
Konsula jednak taka decyzja mog$aby spotka+ si#
z niezadowoleniem czy niezrozumieniem narodu
i mog$oby to dotyczy+ jedynie bezpo%redniego
potomka Napoleona, a nie ca$ej linii. Wprowadzenie
monarchii by$o wi#c remedium. Bardzo trafnie
w swoim memoriale ustanowienie cesarstwa we
Francji opisuje Emmanuel hrabia de las Cases.
Dokonuje on porównawczego wyliczenia, w którym
stwierdza: =aden w$adca, wst"puj!c na tron, nie mia$
wi"kszych praw do korony ani#eli Napoleon. Hugo
Kapeta wybra$o na króla zaledwie kilku biskupów
i szlachciców. Napoleon wst!pi$ na tron cesarski
z woli narodu, co uroczy*cie zosta$o trzykrotnie
potwierdzone. Papie# Pius VII, przywódca Ko*cio$a
rzymskokatolickiego, religii wyznawanej przez
wi"kszo*) Francuzów, przekroczy$ Alpy, a#eby
nama*ci) Cesarza w obecno*ci wszystkich francuskich

86

E. de las Cases, Memoria$ ze <wi"tej Heleny, t. II, Gda)sk
2011, s. 458.
87
A. Zahorski, Napoleon, Warszawa 1982, s. 148.
88
Ibidem, s. 148.
89
J. Tulard, Napoleon - mit zbawcy, Warszawa 2003, s. 182.
90
Sporz!dzone przez ministra do spraw wyzna) na
polecenie Napoleona, zmieniaj!ce postanowienia
konkordatu z 1801 roku zawartego pomi#dzy Republik!
Francusk!, a Pa)stwem Ko%cielnym. Zwi#kszaj!ce

83

Ludzie genialni s! jak meteory, ich przeznaczeniem jest
by spalaj!c si# przydali blasku epoce w której "yj!.
84
F. Masson, Przed stu laty. Szkice o Napoleonie, O%wi#cim
2012, s. 120.
85
C. Talleyrand, Pami"tniki +1>75-18174, Londyn 1994.
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tym obawia$ si# Bonapartego91, liczy$ si# te" z opini!
innych monarchów europejskich i ich reakcj! na
osobiste u%wietnienie uroczysto%ci. 25 listopada orszak
papieski zbli"y$ si# do Pary"a. Kiedy znajdowa$ si#
w lesie Fontainebleau Cesarz pod pretekstem
polowania, opu%ci$ pa$ac i wyjecha$ na spotkanie
z Biskupem Rzymu lecz nie po to, aby spotka+ si#
z papie"em prywatnie czy z powodów etykiety, by
powita+ go w kraju, lecz w celu obej%cia rzymskiego
protoko$u, w którym Napoleon musia$by ukl#kn!+
przed Ojcem (wi#tym i uca$owa+ Pier%cie) Rybaka co
zapewne odbiera$ jako poni"enie92. Wydarzenie takie
nie mia$o miejsca, gdy" Bonaparte wsiad$
bezpardonowo do papieskiej karocy i zaj!$ miejsce
obok S$ugi Bo"ego Piusa VII. Do Pary"a papie"
przyby$ 28 listopada. Podczas ustale) dotycz!cych
uroczysto%ci koronacyjnych ujawni$y si# dwa powa"ne
problemy mianowicie: papie" osobi%cie chcia$ w$o"y+
korony na skronie Napoleona i Józefiny, a po drugie
okaza$o si#, "e ma$"e)stwo pary cesarskiej nie by$o
u%wi#cone przez Ko%ció$ tzn. by$o jedynie
ma$"e)stwem cywilnym. W nocy z 1 na 2 grudnia
Napoleon i Józefina zawarli zwi!zek ma$"e)ski93
w obecno%ci arcybiskupa Lyonu, a prywatnie
przyrodniego brata matki Napoleona, Letycji Joseph’a
kardyna$a
Fesch’a.
Pomimo
zamieszania
i niedomówie) zwi!zanych z koronacj! i osob!
papie"a, Cesarz ju" z perspektywy czasu podkre%la$, "e
Pius VII darzy go pewn! sympati!94. Interesuj!c!
kwesti! by$o tak"e miejsce koronacji. Niejednokrotnie
w literaturze w odniesieniu do cesarza Bonaparte
czytamy o tradycjach rzymskich, nawi!za) do Karola
Wielkiego czy (wi#tego Cesarstwa Rzymskiego.
Jednak ani Rzym, ani Akwizgran, ani Reims nie sta$y
si# widowiskiem tych wspania$ych uroczysto%ci.
Zapewne Cesarz Francuzów chcia$ podkre%li+ tym
swoj! niezale"no%+ i oryginalno%+. My%l# , "e chcia$
odda+ cze%+ swojej ojczy<nie i jej mieszka)com, jak
równie" podkre%li+ znaczenie stolicy cesarstwa,
koronuj!c si# w$a%nie w Pary"u.
2 grudnia 1804 roku Pary" by$ gotowy na
wielk! uroczysto%+. Zgodnie z nakazem dyrektora
policji przystrojono cesarskimi flagami i o%wietlono
ulice miejskie. Sami mieszka)cy tak"e przygotowali
uprawnienia rz!du francuskiego nad francuskim klerem.
A. Manfred, Napoleon Bonaparte, Warszawa 1980, s. 466.
92
C. F. de Meneval, Working with Napoleon. The Memoirs
of Napoleon Bonaparte 1802-1817. The Court of the
First Empire, New York 2011, s. 144.
93
J. Tulard, op. cit., s. 182.
94
E. de las Cases, op. cit., s. 24.
91

szyldy czy ozdoby na cze%+ pary cesarskiej. Zw$aszcza
Katedra Notre>Dame oraz jej najbli"sze otoczenie
zosta$y odpowiednio udekorowane na ten szczególny
dzie). Od samego rana bi$y dzwony i s$ycha+ by$o
wystrza$y armat. Oko$o godziny ósmej do katedry
przybyli przedstawiciele g$ównych organów w$adzy,
dworu, korpusu dyplomatycznego95. Godzin# pó<niej
papie" opu%ci$ Tuileries96 i w procesji jecha$ w bogato
zdobionej karocy, ci!gni#tej przez osiem koni.
O godzinie wpó$ do jedenastej wraz z kardyna$ami,
biskupami i duchowie)stwem francuskim przekroczy$
progi Notre>Dame. W %wi!tyni w momencie wej%cia
Ojca (wi#tego rozbrzmia$ Tu es Petrus97. Sytuacja ta
do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji gdy" to
g$owa Ko%cio$a katolickiego musia$a czeka+ na
Cesarza, a nie odwrotnie. Papie" zaj!$ miejsce na
przeznaczonym dla niego tronie i pogr!"y$ si#
w g$#bokim zamy%leniu98. Oko$o godziny jedenastej
para cesarska opu%ci$a pa$ac tuilerysjki, co oznajmi$y
dzwony i salwy armatnie, i w uroczystym orszaku
pojecha$a do pa$acu arcybiskupiego, w którym to
Napoleon przebra$ si# w bogato zdobione koronacyjne
cesarskie szaty99. Imperatorska karoca pokryta by$a
w ca$o%ci z$otem, ozdobiona kryszta$ami, zwie)czona
koron!
podtrzymywan!
przez
cztery
or$y
o rozpostartych skrzyd$ach i ci!gni#ta przez osiem
koni. Z pa$acu arcybiskupa do katedry para cesarska
uda$a si# drog! przykryt! dywanami100. Przed godzin!
pierwsz! po po$udniu Ich cesarskie mo%ci sta$y ju"
przed o$tarzem, wówczas Jego (wi!tobliwo%+ Pius VII
zaintonowa$ Veni Creator101. W trakcie uroczysto%ci
dosz$o do jednego z najbardziej kontrowersyjnych
w
historii
wydarze).
Ojciec
(wi#ty
po
b$ogos$awie)stwach i formu$ach by$ przygotowany
aby podnie%+ z o$tarza koron# i zwie)czy+ ni! g$ow#
Napoleona, ten nagle wyprzedzi$ go i z pe$nym
dostoje)stwa ruchem na$o"y$ j! na swe skronie po
czym koronowa$ swoj! ma$"onk# Józefin#102.
Interpretacji tego gestu jest bardzo wiele. Pewnym jest,
"e podczas rozmów Cesarza z papie"em odno%nie
koronacji, jeden i drugi bardzo silnie stali przy swoim.
95

Ibidem, s. 183.
Dzielnica w centrum Pary"a. W czasach napoleo)skich
sta$ tam ogromny pa$ac, który zosta$ zniszczony w
wyniku Komuny Paryskiej w maju 1871 roku.
97
A. Zahorski, op. cit., s. 149.
98
Ibidem, s. 149.
99
Ibidem, s. 149.
100
Ibidem, s. 149.
101
Ibidem, s. 149.
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C. F. de Meneval, op. cit., s. 145.
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szcz"*cie i chwa$" narodu francuskiego108. Po
zako)czeniu przysi#gi herold przemówi$ do
zgromadzonych w katedrze s$owami: Najwspanialszy
i czcigodny cesarz Napoleon, cesarz wszystkich
Francuzów, zosta$ koronowany i intronizowany. Niech
#yje cesarz?109 Znów zabrzmia$y okrzyki: Vive
L’Empéreur? oraz inne zawo$ania pe$ne aprobaty,
zadowolenia i g$o%ne owacje. Uroczysto%+ dobieg$a
ko)ca. Para cesarska opuszcza$a katedr# gdy chór
%piewa$: Domine salvum fac imperatorem nostrum
Napoleonem110111. Kilkana%cie minut pó<niej Ojciec
(wi#ty Pius VII wyszed$ z Notre>Dame przy krzykach
zgromadzonych: Vive Le Saint-Père. Koronacja by$a
na tyle spektakularnym wydarzeniem, patetycznym
i podnios$ym, "e Napoleon ju" na Wyspie (wi#tej
Heleny podczas rozmowy ze swoim towarzyszem
Mari! Józefem Emmanuelem Augustem Dieudonnem
hrabi! de las Cases, który przyzna$ si# Cesarzowi,
"e nie widzia$ uroczysto%ci koronacyjnych ani nawet
orszaku wykrzykn!$: A, tego ju# za wiele? Pod$y
arystokrata? Jak to tak[? <mia$e* pan wzgardzi) takim
spektaklem[?112
Na uwag# zas$uguje oprawa uroczysto%ci.
Ceremonia$ stworzony zosta$ przez francuskiego
prawnika, cz$onka Akademii Francuskiej, kawalera
orderu Legii Honorowej Jean>Étienne>Marie Portalis
i skorygowany przez biskupa Orleanu Étienne>
Ale~andre Bernier’a. Szczególn! uwag# przywi!zali
oni do zachowania równowagi pomi#dzy sfer! sacrum
i profanum. Za opraw# d<wi#kow! odpowiedzialni
byli Jean>François Le Sueur, francuski kompozytor,
twórca licznych oper i oratoriów oraz Giovanni
Paisiello w$oski kompozytor, twórca oper, mszy,
kantat.
Szczególn! rol# odegrali Jac€ues>Louis David
i jego ucze) Jean>Auguste>Domini€ue Ingres, dlatego
te" chcia$bym po%wi#ci+ im nieco miejsca. Ich
ponadprzeci#tna rola polega na tym, "e przedstawili
wydarzenia z grudnia 1804 roku za pomoc! farby,
p#dzla i p$ótna. To w$a%nie dzi#ki ich twórczo%ci
mo"emy podziwia+ i niemal by+ %wiadkami tamtych
wydarze). David pozostawi$ po sobie obraz pt. Le
Sacre de Napoléon +Koronacja Napoleona4, dzi#ki

Jednak sytuacja jaka zaistnia$a w Katedrze Notre>
Dame jednoznacznie daje nam do zrozumienia, "e Pius
VII przekonany by$ o tym, "e to on koronuje
Napoleona ten za% wiedzia$ jaki to b#dzie mia$o
wyd<wi#k i chcia$ go za wszelk! cen# unikn!+. Akt
samokoronacji Cesarza w sposób symboliczny
pokazuje nam, "e w$adca Francuzów nie chcia$
po%redników, od których otrzymywa$by koron#, poza
tym bardzo silnie odcina$ si# od tradycji burbo)skich.
Chcia$ bezpo%rednio%ci, a nie zale"no%ci. To kolejne
upokorzenie jakiego dozna$ Ojciec (wi#ty b#d!c ju"
tylko widzem uroczysto%ci, a nie jej mistrzem. Sama
korona któr! na$o"y$ na swe skronie Cesarz by$a nowa
zrobiona specjalnie na t# uroczysto%+. Pozosta$e
insygnia, które tego dnia otrzyma$ Napoleon nale"a$y
do monarchów francuskich doby %redniowiecza i tak
ber$o mia$o nale"e+ do króla Karola V, natomiast
miecz do króla Filipa III103. Burzy to nieco wizj#
jakoby cesarstwo nie nawi!zywa$o i nie by$o
spadkobierc! obalonej Wielk! Rewolucj! monarchii.
Bonaparte zosta$ namaszczony %wi#tymi olejami lecz
nie przyj!$ sakramentu Komunii (wi#tej104. Po akcie
koronacji Jego (wi!tobliwo%+ Pius VII wyrzek$ s$owa:
Vivat imperator in aeternum107 wówczas w katedrze
zacz#$y brzmie+ okrzyki Vive L’Empéreur? Vive
L’Empératrice?106. Rozbrzmia$ hymn Te Deum.
Kolejnym punktem uroczysto%ci by$a msza %wi#ta,
która sko)czy$a si# o godzinie pi#tnastej. Po jej
zako)czeniu Pius VII uda$ si# na zakrysti# katedry107,
a Napoleon z$o"y$ uroczyst! przysi#g# na Bibli#, któr!
do tronu cesarskiego przyniós$ kardyna$ Fesch.
Zawarte w niej zosta$y punkty maj!ce trafi+ do
dawnych rewolucjonistów, którzy mogli by+ rozdarci
wewn#trznie widz!c zaistnia$! sytuacj#. Napoleon
mówi$: Przysi"gam utrzymywa) nienaruszalno*)
terytorium Republiki, respektowa) i wymaga) respektu
dla praw konkordatu i wolno*ci wyznania,
respektowa) i wymaga) respektu dla równo*ci wobec
praw,
wolno*ci
politycznej
i
obywatelskiej,
nieodwracalno*ci sprzeda#y dóbr narodowych, nie
nak$ada) #adnych podatków i op$at prócz
przewidzianych prawem, utrzyma) instytucj" Legii
Honorowej, rz!dzi) maj!c na celu jedynie dobro,

108

J. Tulard, op. cit., s. 183.
Smith W. H. C., op. cit., s. 56.
110
Ibidem, s. 56.
111
Przet$umaczone przeze mnie z $aciny jako: Bo#e chro%
naszego cesarza Napoleona.
112
E. de las Cases, op. cit., s. 394.
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Smith W. H. C., Ród Bonapartych, Warszawa 2008, s. 55.
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Ibidem, s. 55.
105
Niech cesarz #yje wiecznie
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A. Zahorski, op. cit., s. 149.
107
Smith W. H. C., op. cit., s. 55.
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któremu mo"emy poczu+ si# jak uczestnicy koronacji.
On sam równie" by$ widzem tego majestatycznego
widowiska. Obraz malowa$ w latach 1805 – 1807.
Napoleon by$ zachwycony efektem, nic dziwnego
skoro artysta odda$ wiernie to, co Cesarz mu nakaza$.
Bonaparte nakaza$ umieszczenie na obrazie dwóch
postaci, których faktycznie nie by$o na uroczysto%ci,
o czym dowiadujemy si# z oficjalnych dokumentów
francuskich. Na obrazie malarz namalowa$ Mari#
Letycj# Buonaparte, czyli matk# Napoleona, która
zbojkotowa$a uroczysto%+ nie przybywaj!c na ni!
z powodu wcze%niejszej k$ótni Cesarza ze swoim
bratem Józefem Bonaparte, który tak"e pojawi$ si# na
obrazie lecz nie by$ obecny 2 grudnia 1804 roku
w Katedrze Notre>Dame. Najprawdopodobniej to sama
cesarzowa>matka przysz$a do mistrza David’a
i poprosi$a go o umieszczenie siebie i syna na obrazie.
Letycja umieszczona zosta$a w %rodkowej cz#%ci tego
obrazu co ciekawe na bardziej wyeksponowanym
miejscu ni" papie". W %rodkowej cz#%ci obrazu
widzimy Napoleona trzymaj!cego w swych d$oniach
koron# przed na$o"eniem jej na g$ow# swojej "onie
Józefinie. Za Cesarzem na tronie ujrze+ mo"na
siedz!cego, zamy%lonego papie"a Piusa VII, który
wykonuje gest b$ogos$awie)stwa. Na obrazie wida+
takie osobisto%ci jak: król Holandii Ludwik Bonaparte,
który by$ m$odszym bratem Napoleona i ojcem
Napoleona III? Charles François Lebrun pe$ni!cy
w latach 1799 > 1804 urz!d trzeciego konsula? Louis
Ale~andre Berthier b#d!cy wówczas marsza$kiem
Francji, a tak"e ministrem wojny w latach 1799 –
1807? Charles>Maurice de Talleyrand>Périgord
francuski dyplomata, biskup, minister spraw
zagranicznych w latach 1797>1799 -lipiec/, 1799
-listopad/>1807? Joachim Murat > marsza$ek Francji
i król Neapolu w latach 1808>1815? w lewej cz#%ci
p$ótna umieszczono siostry Napoleona tj. Eliz#,
Karolin# i Paulin#. Tak"e sam Jac€ues>Louis David
sportretowa$ siebie na obrazie. Ukry$ si# w t$umie by
nie rzuca+ si# w oczy, lecz by podkre%li+ swój udzia$
w uroczysto%ci. Nie bez znaczenia by$ tak"e wybór
akurat tej sceny tj. koronacji Józefiny do namalowania.
Wydaje si#, "e Napoleon nie chcia$ uwieczniania
kontrowersyjnej
sceny samokoronacji
dlatego
zdecydowa$ si# na t#. Pocz!tkowo David chcia$
namalowa+ cykl czterech obrazów jednak ostatecznie
zdecydowa$ si# na ten wariant. Najpewniej w decyzji
móg$ pomóc sam Napoleon. Podczas uroczysto%ci
artysta stworzy$ szkice, które zachowa$y si# do
naszych czasów. Wida+ na nich Napoleona

wk$adaj!cego sobie koron# na g$ow#, wida+ tak"e
papie"a z bardzo ponur! min!. Poza opisem
w <ród$ach pisanych obraz ten daje nam mo"liwo%+
zobaczenia bogato zdobionych strojów wykonanych
z jedwabiu, aksamitu. Galowe, jaskrawe mundury,
pi#kne suknie dam w stylu empire i wreszcie
Napoleona ubranego w bia$! satynow! tunik#
z
purpurowym
p$aszczem
oblamowanym
gronostajami, haftowanych z$ot! nici! w z$otej
koronie113.
Drugi z artystów Jean>Auguste>Domini€ue
Ingres zas$yn!$ z obrazu pt. Napoléon Ier sur le trône
impérial +Napoleon I na tronie cesarskim4. Obraz ten
wykonany zosta$ w 1806 roku. Przedstawia on cesarza
Napoleona I w majestacie. Ubranego w czerwony
p$aszcz z gronostajami oraz pszczo$ami, w koronie,
dzier"!cego ber$o Karola V oraz r#k# sprawiedliwo%ci
Karola Wielkiego, na jego szyi wida+ Legi#
Honorow!, a u stóp i na pod$okietnikach widniej!
cesarskie or$y, Cesarz nie dotyka ziemi, podobnie jak
inni cesarze czy papie"e, oznacza to w sposób
symboliczny wieczny i niez$omny autorytet114.
Symbole pe$ni$y i pe$ni! rol# propagandow!,
metaforyczn!. Towarzyszy$y i towarzysz! wszystkim
w$adcom, ludziom wp$ywowym czy po prostu
wa"nym. Pe$ni$y one tak"e te funkcje w czasach
Pierwszego Cesarstwa Francuskiego i konotowa$y si#
z osob! Napoleona. Nie sposób pomin!+ je przy okazji
koronacji, która na dobr! spraw# tak"e mia$a wiele
aspektów symbolicznych. Korona to symbol
wywy"szenia, boskiej doskona$o%ci115. Ta któr! na
g$ow# w$o"y$ sobie Napoleon przetrwa$a do naszych
czasów i mo"na j! ogl!da+ w Luwrze w Pary"u,
a wykonana zosta$a przez z$otnika napoleo)skiego
Martina>GuillameQa Biennais i wzorowana by$a na
koronie %redniowiecznej królów francuskich tzw.
koronie Karola Wielkiego. R#ka sprawiedliwo%ci
Karola Wielkiego, któr! dzier"y$ w swojej d$oni
Napoleon zast!pi$a miecz, który by$ odwiecznym
symbolem sprawiedliwo%ci, a w tym przypadku to ona
przej#$a jego rol#. Ber$o podobnie jak korona
symbolizuje w$adz# i zwierzchno%+. Wykonywane
najcz#%ciej ze z$ota dla podkre%lenia jego wagi. Cesarz
podczas koronacji otrzyma$ tak"e jab$ko >
symbolizuj!ce glob ziemski, zwie)czone krzy"em –
znakiem>alegori! religii chrze%cija)skiej panuj!cej na
%wiecie. Gronostaje symbolizuj! dostoje)stwo, honor
113
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115
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i prawodawstwo, a czerwony=purpurowy kolor
p$aszcza symbolizuje bogactwo i w %redniowieczu
zarezerwowany by$ dla monarchów. Order Legii
Honorowej ustanowiony zosta$ przez Napoleona 19
maja 1802 roku. Pe$ni$ rol# najwy"szego odznaczenia
pa)stwowego, mia$ na celu stworzy+ now!
arystokracj# napoleo)sk!. Bardzo istotnym elementem
w symbolice napoleo)skiej jest stylizowana litera „N”
w kolorze z$otym na b$#kitnym polu cz#sto
pojawiaj!ca si# ze z$ot! gwiazd! nad ni!116. Kolor
z$oty w heraldyce symbolizuje szlachetno%+, a barwa
b$#kitna prawo%+117. Ponadto barwy te s! barwami
monarchii francuskiej. Herb Francji z czasów
Napoleona I nawi!zuje do Cesarstwa Rzymskiego
i stylu empire. Przedstawia z$otego or$a w b$#kitnym
polu, z g$ow! zwrócon! w lew! stron# heraldyczn!,
tarcza herbowa otoczona jest Legi! Honorow! na
$a)cuchu której dostrzec mo"na stylizowane
napoleo)skie „N”, w tle wida+ cesarski purpurowy
p$aszcz z gronostajem oraz haftowanymi z$ot! nici!
pszczo$ami, na którym skrzy"owane jest ber$o Karola
V oraz r#ka sprawiedliwo%ci Karola Wielkiego, klejnot
zwie)czony jest cesarsk! zamkni#t! koron!
symbolizuj!c! niezale"no%+ i pe$n! suwerenno%+ oraz
kul! z krzy"em symbolizuj!c! (wiat i bosk! opiek#
nad nim lub prymat religii chrze%cija)skiej glob ten
podtrzymywany jest przez cesarskie or$y. Orze$ jest
uznawany królem ptaków. Od najdawniejszych czasów
by$ symbolem w$adców i bogów. W czasach
rzymskich by$ apoteoz! cesarstwa, wierzono, "e
zmar$y cesarz po %mierci staje si# or$em. Dodatkowo
napoleo)ski orze$ dzier"y wi!zk# piorunów, które
symbolizuj! gotowo%+ do walki, podbój. W ten sposób
orze$ ten $!czy ze sob! idee Cesarstwa Rzymskiego,
monarchii Karolingów oraz monarchii francuskiej118.
Charakterystyczna jest tak"e napoleo)ska pszczo$a,
która wyhaftowana by$a m. in. na szatach
koronacyjnych Cesarza czy na purpurowym p$aszczu
w herbie cesarskim. Symbolizuje ona pracowito%+,
a tak"e wed$ug wielu badaczy jest zwi!zana
z Merowingami, dlatego "e w grobowcu króla
Childeryka odnaleziono kilkaset ma$ych obiektów,
wykonanych ze z$ota, które uznano za pszczo$y.
(wiadczy$oby to, "e poprzez ten symbol Napoleon

bezpo%rednio nawi!zywa$ do pierwszych w$adców
frankijskich.

Kamil!Szadkowski,!!
Historia, rok I drugiego stopnia.

!
!
!
!
!
Czy!wiesz,!)e!w!1147!roku,!w!jednym!z!tygodni!
dwukrotnie!by%!czwartek?
Mia$o to miejsce podczas wizyty papie"a
Eugeniusza III. Papie" przyjecha$ do Pary"a w
czasie postu. W zwi!zku z tym postanowiono
zmieni+ pi!tek na czwartek - na mocy edyktu
papieskiego/, aby umo"liwi+ Pary"anom godne
celebrowanie przyjazdu Eugeniusza III. Dzi#ki temu
w owym tygodniu dwukrotnie by$ czwartek.

116

P. Dudzi)ski, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s.
119>120.
117
Ibidem, s. 42.
118
Ibidem, s. 129>132.
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KALENDARIUM
1 X 1018 – Zwycięstwo wojsk Cesarstwa Bizantyńskiego nad wojskami normańskimi w bitwie pod Canosa
di Puglia.
2 X 1413– Zawarto unię horodelską potwierdzającą ścisły związek między Polską i Litwą.
3 X 1357 – W Berwick podpisano traktat pokojowy kończący wojnę króla Anglii Edwarda III ze Szkocją.
4 X 1209 – Otto IV został koronowany na cesarza rzymsko-niemieckiego.
5 X 1356 – Król Kazimierz III Wielki powołał Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego i Sąd Sześciu Miast (ten drugi
jako ostateczną instancję odwoławczą przy królu).
6 X 1409 – Wojna polsko-krzyżacka: wojska króla Władysława II Jagiełły odbiły Bydgoszcz.
7 X 929 – Zmarł Karol III Prostak, król zachodniofrankijski.
8 X 1110 – Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie nad Trutiną w trakcie wyprawy Bolesława Krzywoustego do
Czech.
9 X 1238 – Rekonkwista: król Aragonii Jakub I wyzwolił Walencję spod panowania arabskiego i założył
Królestwo Walencji.
10 X 1332 – Urodził się Karol II Zły, król Nawarry.
11 X 1303 – Zmarł papież Bonifacy VIII.
12 X 1428 – Wojna stuletnia: wojska angielskie rozpoczęły oblężenie Orleanu.
13 X 1307 – Z rozkazu króla Francji Filipa IV Pięknego i papieża Klemensa V zajęto cały majątek zakonu
templariuszy oraz aresztowano większość rycerzy zakonnych.
14 X 1006 – Urodził się Godfryd II Martel, hrabia Andegawenii.
15 X 1432 – Polska i Litwa zawarły Unię grodzieńską.
16 X 1384 – Na Wawelu odbyła się koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski.
17 X 1448 – Rozpoczęła się węgiersko-turecka bitwa na Kosowym Polu.
18 X 1166 – Podczas wyprawy przeciwko Prusom zginął książę sandomierski Henryk.
19 X 1466 – Zawarto II pokój toruński, na mocy którego Pomorze Gdańskie wraz z Warmią pozostały przy
państwie polskim tworząc Prusy Królewskie.
20 X 1097 – I wyprawa krzyżowa: krzyżowcy rozpoczęli oblężenie Antiochii.
21 X 1422 – Karol VII Walezjusz został królem Francji.
22 X 1383 – Zmarł Ferdynand I Burgundzki, król Portugalii.
23 X 1295 – Francja i Szkocja zawarły w Paryżu tzw. Stare Przymierze wymierzone w Anglię.
24 X 1273 – Założyciel dynastii Habsburgów Rudolf I Habsburg został koronowany w Akwizgranie na króla
Niemiec.
25 X 1415 – Wojna stuletnia: miażdżące zwycięstwo wojsk angielskich nad wojskami francuskimi w bitwie pod
Azincourt.
26 X 1206 – Papież Innocenty III wydał bullę wzywającą polski kler do wspierania opata Godfryda z Łekna
w jego działaniach misyjnych wśród Prusów.
27 X 1156 – Urodził się Rajmund VI z Tuluzy, hrabia Tuluzy.
28 X 1061 – Dokonano wyboru antypapieża Honoriusza II.
29 X 1187 – Papież Grzegorz VIII wydał bullę Audita tremendi wzywającą do III wyprawy krzyżowej.
30 X 942 – Maryn II został papieżem.
31 X 1378 – Koronacja antypapieża Klemensa VII, która zapoczątkowała wielką schiczmę zachodnią.
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