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na patcog 

io. _ Udajemy się w głąb dziejów Pomorza wczesnośredniowiecz- 

nego w poszukiwaniu literackiej przygody. Powiedzmy sobie na 

samym początku: jest to szmat czasu słabo rozpoznany, pełen za- 

_ gadek i znaków zapytania. Nie tylko dlatego, że kraj ten obfitował. 

_ wówczas w puszcze, bagniska, pustacie, miejsca trudne do prze- 

niknąć jego tajemnice, i mrówczą pracą odnieśli szereg sukcesów, 

wielu jednak barier nie byli w stanie pokonać i zapewne nigdy. 

4 nie pokonają, ponieważ najdawniejsza historia tego kraju zbyt 

gęstym okryta jest mrokiem. Ów mrok tłumaczy się krótko — 
- brak Źródeł pisanych. To znacznie powążniejsza przeszkoda niż. 

| nieprzychylne warunki naturalne. 

Jeden z pierwszych historyków Pomorza, Potnise Kantzow ro- 

| dem ze Strzałowa (Stralsund), żyjący w XVI w., żalił się gorzko: 

Chcemy czytelnikowi zwrócić uwagę, że bez wątpienia więcej czynów 

bohaterskich dokonali Pomorzanie, Kaszubi i Rujanie, niż jesteśmy w sta-- 

_ nie opowiedzieć, ale niestety wśród tych Słowian nie było takiego, kto by. 

jie opisał. Naród ten bowiem sztukom pięknym szczególnie był nieprzy- 
chylny. Stąd poszło, że nikt z nich naukom się nie oddawał, aby móc 
utrwalić sławne ich czyny. Ale ich wrogowie tego się podjęli, a ci — jak 

_ można zauważyć — co najlepsze milczeniem zbyli i, o ile mogli, chwałę 

"1 cześć sobie przypisali. Dlatego niech się nikt nie dziwi, jeśli w tej 
a, książce może 0 o naszych Słowianach znajdzie, niżby się spodziewał. " 

>  Nazbyt surowo ocenił przodków uczony sekretarz książąt za- 

y chodniopomorskich. Nie byli oni niechętni sztukom pięknym i upra- 

    

Wyruszarńy 

_ bycia, chociaż od północy otwierał się łatwo dostępną granicą mor- 

ską. Ówczesne Pomorze od dawna odwiedzali uczeni, chcąc prze- 

s wiali je, o cy donoszą naoczni świadkowie, mianowicie żywocia- 

  

   



rze Babuoa bamberskiego Ottona, a wykopaliska raz z po raz ujaw- A | 
niają relikty ich artystycznych wytworów. Ale nie. znali pisma! 

Nie zostawili więc po sobie przekazów pisanych. Ten fakt utrud- 

nia poznanie ich dziejów. Gdybyż przynajmniej ci wrogowie, któ- |. 

rym Kantzow zarzuca kradzież sławy, obfitością zapisów z różnych 

stron pochodzących zapełnili luki! Wtedy można by, krytycznie ze- 

stawiając tendencyjne, lecz i przeciwstawne informacje, uzyskać 

wcale wierny obraz przeszłości. I oni jednak nie przekazali w spad- 

„ku wiele materiału; także ich grzechy dawny patriota POMPA 

wyolbrzymił. 
Mimo niedostatku źródeł uczeni przetrząsają wczesnośrednio- 

wieczne Pomorze, nieraz z drobnych zupełnie wzmianek wyciąga- 

"jąc ciekawe — albo i karkołomne — wnioski, coraz śmielej po- 

sługują się zdobyczami archeologii, korzystają z etnografii, ję- 

zykoznawstwa, onomastyki i wielu innych dziedzin nauki. Z ok- 

ruchów tworzą większe fragmenty, które w ogniu krytyki czasem 
się sprawdzają, czasem pozostają hipotezą ani do udowodnienia, 

ani do sumarycznego odrzucenia, czasem okazują się wytworem 

zbyt lotnej fantazji. Tak na przykład próba wywiedzenia zachod- 

niopomorskiej dynastii książęcej z Piastów, od Świętopełka, syna 

Mieszka I i Ody (jego drugiej żony), zawiodła całkowicie, opie- 

rała się bowiem na literowym błędzie kopistów kroniki Wincente- 

go Kadłubka. Również sławny i tak bardzo kontrowersyjny regest i 

Dagome iudex z jego gorąco dyskutowaną nazwą „Schinesghe” 

spłatał niemałego figla, kiedy dzięki szczególnie starannemu odczy- 

taniu paleograficznemu okazało się dopiero niedawno, że słowa. 

_ tego nie zaczynają litery Se, tylko K, a to istotna różnica. Histo- 

rycy dyskutują kurtuazyjnie z zachowaniem należytych form, ale 
nie przepuszczą błędu, jeśli mogą go wiarygodnie wykazać. I w 

ten sposób przetrząsają obszar gęstego mroku. 

Gorzej przedstawia się sprawa z literatami. Ich wycieczki 
na to stare Pomorze były bardzo nieliczne i odbywały się co naj- 

wyżej po utartych szlakach piastowskiego schematu, bez żaglą- 

dania na boki, bez sprawdzania, czy szlak przypadkiem nie jest 

' produktem pobożnego życzenia, z góry założonej tezy. Dodajmy, 

że te „piastowskie” wycieczki kierowały się niemal wyłącznie na. 

Pomorze Zachodnie, a pomijały Wschodnie, Gdańskie, oraz że 
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ich uczestnicy na PPORYZ kraju 3 zawsze patrzyli oczami pizy- 

w byszów. | żę 
: "Wyruszając na naszą wędrówkę - — po. kaszubsku wasożę mę 

' spróbujemy inaczej. Będziemy podróżowali po Pomorzu głównie 

- Wschodnim w wiekach od X do XIII jako autochtoni, synowie tej 
ziemi i jej gospodarze, pragnąc poznać ją od środka i zrozumieć, 

przyjmując na siebie ciężar współodpowiedzialności za to, co się 

' owocześnie dzieje i co będzie się działo, solidarni z naszymi przod- 

kami, chociaż nie zawsze aprobujący ich czyny. Staniemy się za- 

- tem niejako udziałowcami historii Pomorza Gdańskiego, nie 980 

niczając się do roli obserwatorów z zewnątrz. 

Ten charakter nakłada na nas szczególne obowiązki, ale daje 

nam również pewne uprawnienia. Przede wszystkim więc musi- 

my doszukiwać się wewnętrznej motywacji działań dawnych Po- 

morzan; nie wolno nam pomijać jej lub zbywać byle czym. Cały 

bowiem czas będziemy patrzyli na ich dzieje ze stanowiska miesz- 

kańców i przywódców kraju, a nie kontrahentów, chociaż punkt 

widzenia tych drugich oczywiście musimy uwzględniać. Musimy 

także pamiętać o równoczesnych wydarzeniach w Europie. 

Interesować nas jednak będzie najbardziej, co myśleli i co 

' zamierzali — lub mogli myśleć i zamierzać — oraz co robili — 

lub mogli robić — książęta, dostojnicy świeccy i duchowni, ryce- 

rze , kupcy. Czasem, bardzo rzadko niestety, dojdzie nas głos chło- 

- pów, a może nawet echo głosów ludzi niewolnych. j 

, Sprawę od razu stawiajmy jasno. Mowa już była o uwaóędhć 

którzy trafnie lub błędnie rekonstruują brakujące ogniwa historii. 

Mają prawo do hipotez i domysłów. To samo prawo, chyba nawet 

odrobinę lepsze (i łatwiej przyznawane), przynależy literatowi. - 

W jego wyobraźni kształtuje się pewien obraz; właśnie kształtuje 

się, a nie został już ostatecznie wykształcony, podlega uzupełnie- 

niom i korektom, przy tym ma i pewnie zawsze mieć będzie puste 

miejsca i fragmenty ocienione, których obecność w obrazie ani nie 

psuje szyków literatowi, ani zagraża jego reputacji. Toteż w toku 
opowieści obok faktów i twierdzących domniemań znajdzie się 
mnóstwo zastrzeżeń i wątpliwości wyrażanych słowami „wydaje 

się”, „można sądzić”, „wysunięto przypuszczenie” i podobnymi. 
Wszystkie dopuszczają możliwość błędu. Znajdzie się też proste 

../ „Mie wiem”. Będziemy więc korzystali z dość dużego marginesu 
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więbódy: ale dasżywii starań, „ aby go nie | przekraczać. Warto ż 
zauważyć, że literat łatwiej przyzna się do niewiedzy i powie to 

bez ogródek niż historyk, od którego oczekuje się twierdzeń pew- 
nych, a świadomość tego oczekiwania nierzadko wywiera na  nie- 8 

go wpływ RR 

Gościńce i ścieżki średniowiecza były wąskie, kręte, ledwo 
wytyczone, okresami, zwłaszcza w słoty, niemal nieprzejezdne. 

Daleko im do rzymskich dróg i dosłownie, i w przenośni. Wędrując 

nimi musimy stale pamiętać o naszych trudnościach i ogranicze- 8 

niach w rozumieniu historii oraz osób w niej występujących. Od 
dawien dawna przeszłość interesowała ludzi, a potrzeba utrwala- 

nia jej w pamięci potomnych była jednym z pierwszych bodźców 4 
tworzenia literatury wpierw mówionej, później pisanej. | 

I oto przy lada okazji powołujemy się na historię, twierdząc, 

że czegoś dowodzi, że na coś nieodparcie wskazuje, podczas gdy 

ona tak prostych i wyrazistych lekcji nie udziela. Posiada bowiem 

konkretne a znamienne uwarunkowania nie tylko w określonym 
splocie wydarzeń i okoliczności, które bynajmniej nie są tak 

uprzejme, aby się identycznie powtarzać, lecz także w psychice 

ludzi danej epoki, urządzeniach, technice, w ideologii. 

Uważajmy więc, kiedy ludzie więksi i mniejsi (często z jakimś — 

całkiem doraźnym interesem na myśli) mawiają: „Historia jasno 

poucza nas, że...” W rzeczywistości historia poucza nas, a raczej - 

tylko informuje, że tak mogło było się zdarzyć, ponieważ tak, 

_ anie inaczej naprawdę się zdarzyło. Wcale natomiast nie jest pew- 

ne, że był to jedyny kształt możliwości. Tym mniej wolno się su- 

gerować, że przykład z dziejów stanowi list żelazny gwarantu- 

jący dokładną powtórkę. Stąd rozważania historyków zastanawia- © 
jących się nad innymi wariantami wydarzeń, które mogłyby -za- 

istnieć, rozważania popularnie i z przekąsem zwane gdybaniem, 

- bynajmniej nie są tak jałowe, jakby się mogło wydawać; nato- © 
„. miast niewątpliwie wymagają one wielkiej i wielostronnej wie- 

dzy, przenikliwości i poczucia odpowiedzialności. Trzeba przy tym. 

dodać, że stanowią one część osobistej pracy poznawczej history- 

ka, którą w pewnych wypadkach może oń podawać do publicz 
nej wiadomości — niejako w charakterze ćwiczenia intelektual- 

!
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nego — nie powinny jednak óiodśić w skład przedstawionej | A ś 

przez niego historii. 

„Historia jest wiecznym rozpoczynaniem od nowa” — po- 

wiedział Tucydydes dwadzieścia cztery wieki temu. W tym prze- 

2 _ wrotnym aforyzmie można dopatrzyć się myśli, że jeśli historia 

|. czegoś dowodzi i czegoś uczy, to tego czegoś trzeba mozolnie szu- 

kać — i dopracowywać się w działaniu. Chętny uczeń musi więc 

/, - dobrze poznać epokę, zarówno w warstwie materialnej, jak i du- 

-"_.  chowej, w owych splotach faktów, i nie mniej pod względem 
_'.. wewnętrznych zasad porządkujących (lub rozwichrzających) zja- © 

wiska czasu. Ale i z tej solidnej wiedzy nie powinien wyciągać 
gotowych wzorów, jak się zachować w aktualnie zachodzących 

" sytuacjach, bo łatwo o ih pomyłkę: „historia jest wiecz- 
nym rozpoczynaniem od nowa” 

b Oczywiście, jakieś wnioski się nasuwają. Na podstawie pogłę- 

_ bionej znajomości dziejów można ostrożnie konstruować pogląd na 

- ogólne prawidłowości w działaniach człowieka i zbiorowisk ludz- 

kich. Posuwając się, jeszcze ostrożniej, krok dalej, można zesta- 

wiać sobie kod postępowania składający się z najbardziej podsta- © 

pd a wowych reguł, na przykład: czy należy wywiązywać się ściśle | 

  

 tycznie, zależnie od okoliczności; albo: czy warto poświęcać prze- 

'._ ca (pomijając etyczną stronę zagadnienia); lub też: czy w życiu 

£ » publicznym walor mają te same kryteria moralne, eo w życiu 

prywatnym, czy inny. 

Wszystko to trudne problemy, a tobwiązaoiA bywają niejedno- 

a znaczne. Zresztą dość rzadko alternatywy układają się aż tak 

' _ przejrzyście. Cechą wszystkiego, co dotyczy człowieka i jego spraw, 

jest złożoność czynników wpływających na jego postępowanie, 

nie mówiąc już o subiektywizmie osób objętych dramatem. Zna- 

DY powiedzenie: człowiek uczy się całe życie i umiera głupi. 

_ Sceptycy mogą twierdzić, że nie ma żadnych jednowartościowych 

J2 reguł, że naprawdę ważną zasadą jest wieczne poszukiwanie we-. 

H ; dług słów Kaznodziei Salomonowego: „tę zabawe trudną dał Bóg ) 
. synom ludzkim, aby się nią trapili”. | 

Trochę odbiegliśmy od założonego przedmiotu opowieści, co 
_._ niechaj będzie nam odpuszczone. Na zakończenie wstępnych uwag ' 

        

' z przyjętych na siebie zobowiązań, czy wolno traktować je elas- 

- konania dla korzyści, czy w dalszej perspektywie to się nie opła- - y 
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dobitniej wyrażę pogląd wysunięty już przedtem. Mamy stałą 

skłonność do patrzenia na dzieje oczami człowieka dzisiejszego 

i używania argumentu historycznego w sposób ahistoryczny. Prak- 

tykujemy to na herbatce imieninowej u ciotki, przy kielichu w 

gronie kolegów, w przemówieniach, w artykułach prasowych; 

ten błąd popełniają również naukowcy, co prawda nie najwięk-- 

szej miary. Owocne myślenie i mówienie o historii prócz dobrej 

znajomości realiów wymaga także wysiłku intelektualnego oraz .. 

twórczej i zarazem czujnej intuicji. Chodzi o to, aby rozumieć 

ją w kategoriach myślowych, moralnych, organizacyjnych właś- 

ciwych epoce, a nie naszym czasom. Mając nawet świadomość, 

że — być może — błędów anachronizmu nie da się całkiem unik- 
nąć, trzeba je z odwagą i uporem AAC Przede wszystkim Ę 

w sobie.



_ polski kronikarz, na północ od Noteci, każdy ze swego punktu . 

przebywać 

e 

Nazwa „Pomorze” w polskim i w ogóle słowiańskim uchu brzmi 

swojsko, nie budzi wątpliwości. Jest to kraj bezpośrednio przy- 

legający do morza. Dyskutowano, gdzie ta nazwa powstała: na. 

samym Pomorzu czy u jego południowych sąsiadów. Pewną wska- 

zówkę mogą zawierać wersje łacińska i niemiecka tej nazwy — 

Pomerania i Pommern z charakterystycznym e W drugiej zgłosce. 

Otóż w pomorskiej wymowie nazwa najpewniej brzmiała Pue- 
, muerze, jak ją i dziś wymawiają północni Kaszubi. Niewykluczo- AoC B 

ne, że i ta forma znalazła echo u najstarszych rocznikarzy. w pol- >) 
„skich kancelariach pisano raczej Pomorania. 

Najstarszy znany nam zapis, odnoszący się do mieszkańców 

* tego kraju, Pomorzan, przypada na koniec pierwszej połowy XI w. 

Skoro wtedy niemiecki mnich pod Ratyzboną wiedział, jak ich 

określić, i utrwalił to w piśmie bez dodatkowych objaśnień, na- 

zwa musiała być w obiegu już czas dłuższy. Bez ryzyka poważnej 

pomyłki jej powstanie możemy przenieść do poprzedniego wieku. . boj 
Nie miała ona jednak wówczas dokładnie ustalonego zasięgu 

terytorialnego. Adam bremeński lokuje ją po prostu na wschód 

od . Odry, a nieco późniejszy Anonim zwany Gallem, pierwszy 

widzenia. To nam zresztą z grubsza wystarcza, orientujemy się 

AE 

bowiem, że owi autorzy i współczesne im środowiska ludzi oby- 
tych — przez Pomorze rozumieli kraj położony między Bałty- 

    

    
pogranicza, często BeENISTĘ ( Puszczańs] ie czasami niemal 
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tam: tedzbiy, > K 

kiem, dolnymi biegami Odry i Wisły oraz Notecią. Były to gra- i 
Aż. nice w bardzo ogólnym rozumiey Tuusągić dów * goa obszary
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___ pustego albo z rzadka zasiedlonego ludnością mieszaną, do któ- Ka 
|. rych pretensje wnosiły obie zainteresowane strony. Podobnie 

przedstawiała się sprawa w odniesieniu do innych krajów euro- 

RY > pejskich wchodzących dopiero na scenę historii. W wyniku wojen 

|... i parcia ludnościowego terytorium Pomorza w jednych stronach — 
ke rozszerzało się, w drugich kurczyło, wiemy już jednak, a, Je, 

,.../_ mniej więcej zakreślić. Z 
„ I tej podstawy będziemy się trzymać, uwzględniając tylko FR 

trwałe nabytki zachodniopomorskie w ujściu Odry i na lewym 

jej brzegu, uzyskane kosztem Wieletów, oraz wschodniopomors- 

kie w delcie Wisły poczynione na Prusach, a także ubytki na 

południu poniesione na rzecz Polaków i później Niemców. Ę 

_' Obecnie zaznacza się skłonność do traktowania nazwy  Pomo- 
rza jakby była z gumy i rozciągania jej na duże połacie Mazow- - 

% sza, Kujaw i Pałuk, a nawet na Mazury, część dawnych Prus, o. 

PL w tym ostatnim wypadku tworząc dziwoląg nazewniczy: Pomorze 
_ Mazowieckie. Pozostaje to w oczywistej sprzeczności z jej histo- 

ryczną treścią. 
BEC W czasach, o których mówimy między X i XIII w., ludność 
|... kraju była słowiańska, na wschodnich kończynach silnie przemie- 

'... szana z pruską. Początkowo dzieliła się, ogólnie biorąc, na Po- 

morzan i Wieletów, zwanych też Lutykami. Wieleci zajmowali 

_ obie strony ujścia Odry, lecz Pomorzanie stopniowo wypierali 

ich stamtąd lub pomeranizowali, i to tak skutecznie, że prze- 

j kroczywszy Odrę i opanowawszy w XII w. rozległe terytoria 
'..._ uprzednio wieleckie, właśnie na Zaodrzu osadzili się mocno w na- 
By czelnych miastach: Szczecinie, Dyminie, Wołogoszczy, które z cza- 
A sem stały się gniazdami rodowymi książąt pomorskich zachodnie- 

_go odłamu. A Wieleci całkowicie wtopili się w Pomorzan. Wów- 
czas zachodnim sąsiadem Pomorza został kraj Obodrzyców, nie- - 
dawno jeszcze reprezentujący nie lada potęgę słowiańską, teraz 

szybko niemczony i przechrzczony na Meklemburgię. 
Ciekawie układały się stosunki na drugim krańcu Pomorza, © 

w delcie Wisły. Tu wprawdzie różnice etniczne, najwyraźniej 

manifestujące się w języku, dobitnie dzieliły Pomorzan i Pru- 

' sów, lecz oba ludy wspólnie zamieszkiwały pogranicze. Przyjmuje 

się, że dawniej Pomorzanie zajmowali ziemie sięgające dość da- 

_ leko na wschód od Wisły, a później, w czasie ogólnego ruchu ku 
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0 zachodowi, opuścili je przynajmniej dzęściówo, w ik Mijcjsó na- „i i 

„ tomiast napłynęli Prusowie, którzy zajęli ziemię chełmińską, prze- 
kroczyli Wisłę, weszli na Kociewie, sięgnęli wschodnich połaci 

dzisiejszych Kaszub, rozprzestrzenili się wzdłuż całej Zatoki Gdań- 
skiej. Jeśli przyjąć tę wykładnię, Pomorzanie teraz niejako od= s 

zyskiwali dawne siedziby. 

Trudno powiedzieć, czy ruchy w obu kierunkach ododuaić (W 

dy się względnie pokojowo, w każdym razie nie przechowały się 

ani przekazy historyczne, ani ślady w tradycji wskazujące na 

' zawziętą wrogość między współmieszkańcami obszarów dolnej „. 

Wisły. Dowodnie wzięli się oni za łby dopiero w początkach 

XIII w. i nie trwało to długo, a potem, gdy zagroził im wspólny 
wróg, stali się sojusznikami. 

Na południu nasi przodkowie sąsiadowali z Mazowszanami, 
Kujawiakami i Wielkopolanami. Tu bodaj dokonywały się naj-- 

większe przesunięcia terytorialne, niekoniecznie wskutek zmien- 

nego zaludnienia rozległego pogranicza, lecz w wyniku wojskowej 

i politycznej przewagi rywali. Raz Pomorzanie sięgali na połud- - | 

mie od Noteci, to znów cofali się na północ od niej. Szalę prze- 

ważył Krzywousty, ale jeszcze po nim Pomorzanom parokrotnie , 

udawało się odzyskiwać Nakło, poczytywane za klucz noteckiej li- k 

nii i gwaranta pomorskiej „bezpiecznej granicy”; na krótko jed- 

nak. Były to typowe walki w rodzinie, odpowiednio więc bez- © 

- względne i krwawe, którym zresztą towarzyszyła wymiana han- 
-_ dlowa i łączenie krwi przez związki małżeńskie. Koniec tych walk 

i wyrywania sobie kawałków ziemi nastąpił dopiero w drugiej 

połowie XIII w., kiedy Pomorzanie i Wielkopolanie uprzytomni- 

li sobie, że ktoś trzeci zarzucił im pętlę na szyję. Świadomość ta 

zaświtała trochę późno. 

Kilka zdań należy się jeszcze sąsiadom zza morza. Morze, 
szczególnie tak małe jak Bałtyk, nie dzieli, lecz łączy. W okre- 

sach poprzedzających wczesne średniowiecze i na samym jego 

początku mieszkańcy ubogiego i przeludnionego Półwyspu Skan- 

 dynawskiego licznie nawiedzali Pomorze w zorganizowanych wy- 

'.. prawach i dla rozboju, i dla osadnictwa. Trwale w historii za- 

pisali się przede wszystkim Goci i Gepidzi, którzy przez kilka 

wieków mieszkali tutaj obok ludności miejscowej, górując nad 

nią, zanim odeszli nad Morze Czarne. Nie ulega wątpliwości, że 
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 WAdGÓA zostawić po sdbić obfity: osad etniczny, tak jak Losiamiśti 

wiele słów przyswojonych przez słowiańską ludność, że przyto- 

czę tylko: książę, pułk, chlew, chełm (w znaczeniu wzgórza), chę- a. 
_ dogi, łek (po kaszubsku szczypiorek). 

Później kontakty między Skandynawią i Pomorzem uktabiy, 

=
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a od XI w. dostrzec można zaledwie znikome ich ślady; co jest. 

rzeczą zastanawiającą i niełatwą do wytłumaczenia, tym bardziej 
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że przedstawiciele obu stron niewątpliwie składali sobie wizyty, ś 

to napastnicze, to pokojowe, z dużą przewagą inicjatyw skandy- 

nawskich. Mówię tu głównie o kontaktach między Pomorzem 
Wschodnim i Półwyspem Skandynawskim, bo Pomorze Zachod-- 

nie zwarć wojennych miało aż nadto, ale z Danią. Zresztą zbroj- 

na obecność Duńczyków dała się odczuć także na Pomorzu Gdań- | 

skim, lecz tylko na przełomie XII i XIII w., i trwała krótko. 

Trzeba się zastanowić, czy Pomorzanie wchłonąwszy i prze- 

trawiwszy domieszki, wcale przęcież znaczne, tworzyli jedność et- 

niczną i czy kiedykolwiek kraj ich poddany był wspólnemu oś- 
rodkowi władzy, chociażby w luźnym rozumieniu. Na pytania 

te dzisiaj na ogół Heiko się — nie, czasem z. wahaniem — 

chyba nie. 

Sprawa nie jest jasna. 

Uważa się, że pod względem mowy „plemiona pomorskie dzie- 

liły się na dwie grupy dialektów, zachodnią i wschodnią, przy 

'czym pas podziału miałby przebiegać południkowo, na linii okolic 

nością istniały grupy i podgrupy dialektalne, łagodnie stopniowane 

|. dzisiejszego Koszalina. W ramach tych dwóch zespołów z pew- 

i łączące się na stykach. Pamiętajmy, że w owych czasach Sło-. 

wianie zachodni zachowywali jeszcze zasadniczą wspólność języ- 

ka. Możemy ją porównać do stanu w dzisiejszej Polsce, w. której 

Kurp i Podhalanin dogadają się bez pośrednika. Doskonale więc 

porozumiewali się Pomorzanie, Polacy, Łużyczanie, Czesi, Mora- 

wianie, Słowacy. Nawet odrębność mowy Rusinów, czyli wschod- 

M
y
a
"
 

nich Słowian, nie przedstawiała dla Polaków żadnej bariery, A 

czego potwierdzenie znajdujemy w źródłach. Oto z reguły przed 

bitwą antagoniści obrzucali się obelgami, co walnie podnosiło bo- 

jowego ducha, skłóceni bowiem pobratymcy dobrze rozumieli zna- 

czenie nawet najbardziej wyszukanych wiązanek. Tym bardziej 

s



toć, 

_ więc - różnice zachodnio- i _wschodniopomorskich dialektów Die: 

- mogły odgrywać większej roli. ; | 
*+<, m QOd kiedy społeczno-polityczne dzieje Pomorzan stiają się źród- 

_ łowo uchwytne, nie widać między nimi wspólnej organizacji 

nawet na czas prowadzenia wojen. Nie dowodzi to jeszcze jej bra- 

ku, zwłaszcza że nieliczne wczesne źródła są lakoniczne i pocho- 

dzą — jak wspominaliśmy za Kantzowem — wyłącznie od są- 

Y siadów. Ale nie ma też najmniejszej wskazówki świadczącej 

o wrogości lub chociażby rywalizacji między nimi — aż do XIII w. 

Niektórzy dawni historycy przyjmowali wręcz, że Pomorze pier- 

wotnie stanowiło jedność organizacyjną i że znane później dwie 

_  dynastie książąt pomorskich (plus jedna boczna) miały wspólnego A 

„ przodka i nawet temu praojcu nadawali imię — Świętobor. Błęd- 

nie jednak interpretowali znane sobie przekazy, w których zresz- 

tą także zdarzały się pomyłki. Poza tym przenosili w przeszłość 

współczesne im wzory systemów politycznych, na każdym kroku 

nieświadomie popełniając błąd anachronizmu — ciężki grzech 

historii. Wreszcie brakujące fragmenty obrazu Ze dora- 

_ biali fantazją. 
A przecież warto tu podnieść, że Gall Anonim zawsze traktu- 

je Pomorzan łącznie. Jego Kronika polska, zwrócona głównie ku 

Pomorzu i przeciw jego mieszkańcom, nie dzieli ich na żadne 

odłamy. Chociaż mowa w niej o różnych odległych od siebie gro- 

dach stanowiących przedmiot walki i o różnych książętach opie- 

rających się Krzywoustemu, którego Gall czci jak bóstwo, auto- 
_ rowi Pomorzanie przedstawiają się jako jednolity przeciwnik. 

_ Uderza to szczególnie, gdy kronikarz relacjonuje wyprawy po- 

morskie w głąb Polski. Co prawda Polacy podobnie patrzyli na 

Prusów, jednak dość dobrze zdawali sobie sprawę z ich wewnętrz- 

nego zróżnicowania. Należałoby przy tym oczekiwać, że o Po-- 

morzanach powinni byli wiedzieć znacznie więcej i lepiej. : 

' Do naszych celów chwilowo wystarczy, jeśli uwzględnimy 
podział Pomorza na trzy części geograficzno-polityczne, wyraźne 

„jednak dopiero w XII w.: Wschodnią i Zachodnią oraz przez pe- 

wien czas istniejącą między nimi (w sensie politycznym) środ- 

kową, Sławieńsko-Słupską. Zachodnia i Wschodnia same podle- 
_gały feudalnemu rozdrobnieniu i wynikającym stąd waśniom do- 
mowym, ale posiadały bezsporne poczucie więzi wewnętrznej,
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- symbolizowanej przez czołowe postaci przywódców. Część Sła- 

wieńsko-Słupska stała się przedmiotem rywalizacji obu dynastii 

_ sąsiednich, z której w XIV w. zwycięsko wyszła Zachodnia — 

kiedy ród książąt gdańskich już wygasł. | 
Nakreśliliśmy tu schemat ogromnie uproszczony, az 

bowiem jeszcze inne, co prawda krótkotrwałe układy, ponadto w 

=
 

- SIII w. uformowało się kamieńskie dominium biskupie na prawach 
niemal udzielnego księstwa. Na Pomorzu Zachodnim większe mia-- 

sta uzyskiwały poważny stopień samodzielności i umiały zastępo- 

wać władzę książęcą, także występować przeciw niej. Własną po- 

" litykę prowadziła Hanza, związek miast północno- i zachodnio- 

niemieckich, do której należało wiele pomorskich miast, ale to. 
 zaznaczyło się ze szczególną siłą dopiero w XIV w. Ba, co moc- 

niejsze gospodarczo klasztory szczerzyły zęby w obronie swoich 

interesów. 

Trudno nam zrozumieć tę mozaikę zkiłada jicyck się na siebie 

_ i często sprzecznych uprawnień osób oraz instytucji, różnych za- 

dleżności i wpływów, mozaikę o zmieniającym się zestawie pły- 

_. tek, tym bardziej trudno śledzić ją w ruchu na przestrzeni kilku- 
_ set lat. Przygotujmy się z góry, że feudalny porządek prawny — 
- nie mówiąc już o codziennych aktach bezprawia — obyczaj, spo- 

sób myślenia nieraz przyprawią nas o zawrót głowy. Dziś jesteś- 

my przyzwyczajeni, niezależnie od ustroju, do możliwie jasnych 

_ Sytuacji z określonym zakresem działania i uprawnień władz i ins- 
_ tytucji w ramach państwa i społeczeństwa oraz do powszechności. 

obowiązujących przepisów. (A i we współczesnym świecie nieobce 
są nam w tym względzie ponure gwałty.) Tego bagażu nie mo- 

 żemy brać ze sobą na wanogę po wczesnośredniowiecznym Pomo- 

rzu czy jakimkolwiek innym kraju feudalnej Europy. | 

'. Tak, ale z tego nie wynika, że ówcześni ludzie różnili się od 
o nas zasadniczo pod względem podstawowych cech i uczuć. Ko- 

chali, nieraz namiętnie i nieszczęśliwie, cierpieli z tego powodu, 

nienawidzili, zazdrościli, pięli się po szczeblach kariery i władzy, 

cenili bogactwo, okazałość, bywali skromni, ofiarni, oddani idei 
— albo cyniczni; wierni i zdradzieccy, gorący i chłodni, wielko- 

duszni, małostkowi, szlachetni, podli, skomplikowani i prości. 

_ Jak dziś. 

2 — L. Bądkowski, Odwrócona... 
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Ściśle mówiąc,  wanogę naszą będziemy odbywać po Pomoc 

Wschodnim, okazyjnie tylko czyniąc wypady na stronę zachodnią. 

Pomijając, czy obie części kiedykolwiek stanowiły jedność, his- 

toria potraktowała je odmiennie i na różne sposoby faworyzowała 

zachodnią. Widać to dobitnie na przykład w ilości zachowanych 

dokumentów, którymi zachód bije wschód na głowę. W ostatnich 

kilkudziesięciu latach nasza nauka więcej zajmowała się Szcze- 

cińskiem niż Gdańskiem, co zresztą było słuszne i potrzebne. 

Również literatura piękna wykazała żywsze nim zainteresowanie. 
Tak więc podejmujemy zadanie trudniejsze. - i 

Od razu zaczniemy od twardego orzecha. Od książąt pomok- 

skich, ich pochodzenia, następstwa. władzy, ciągłości dynastii. | 

Informacja o pierwszym najdawniejszym księciu pomorskim 

odnosi się wyraźnie od Gdańska. Pochodzi ona wprawdzie ze - 

źródła co najmniej 130 lat późniejszego od opisywanych wypad-= 

_ków i ma charakter hagiograficzny, historycy, jednak na ogół dają 

jej wiarę, przynajmniej jeśli chodzi o sedno sprawy. Najstarsze 

mianowicie opowiadanie o cudach św. Wojciecha głosi, że książę - 
gdański przybył na dwór Bolesława Chrobrego, aby pózyskać 

za żonę Piastównę. Otrzymał ją pod warunkiem przyjęcia chrztu, 

na co się zgodził. Potem św. Wojciech w drodze do Prus odwiedził — 
w Gdańsku księcia i jego małżonkę. Wypadki te przypadałyby 

na lata 992 — 997. Legenda nie wymienia imion ani pomorskiego 
władcy, ani Piastówny. Wbrew pozorom, w pewnym stopniu ją 

to uwierzytelnia, bo pozwala wnioskować, że czego autor nie wie- 
dział, tego nie zmyślał. Nasuwa się przypuszczenie, że ową wy- 
branką mogła być córka Mieszka I z drugiego małżeństwa z Odą, |
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czyli siostra przyrodnia Robsldwa, żałódsza A niego, a nie jego (> 

A córka, jak chce legenda, której autorowi tego rodzaju WR 

łatwo mogły się zatrzeć. i t 
_.._. Istnienie w tym czasie Gdańska jest pewne ponad wszelką 

wątpliwość. Wymieniają go z nazwy żywoty św. Wojciecha, na- 

' pisane tuż po śmierci misjonarza. To miasto dostąpiło zaszczytu 

„ę wystąpienia na kartach dokumentów jako pierwsze z miast Pomo- 
_ rza Wschodniego. Wykopaliska archeologiczne w pei potwier- 

- dziły wysoki jego status na przełomie X i XI w., ujawniając 

dobrze, planowo zbudowany gród i podgrodzie, dzieło kierowniczej 

myśli i silnej organizacji. Archeolodzy datują powstanie tego ze- 

społu na — topograficznie dawno zatartej — wyspie w widłach © 

Motławy i Wisły na drugą połowę X w. Ale najnowsze prace, 
prowadzone pod Ratuszem Głównomiejskim, wciąż będące w to- 

- KA; sugerują, że pierwotny czy raczej pierwotniejszy Gdańsk tu- 

taj się znajdował, a jego "początki należy przesunąć w głąb IX w. 

Czekamy na dalsze wyniki, w każdym razie wiadomo już, że 

tu gdzieś formował się ośrodek władzy na długo przedtem, zanim 

jego nazwa trafiła do świadomości świata zewnętrznego. 

"Tak więc ów bezimienny książę (w Poczcie książąt Pomorza 

_ Gdańskiego został umownie nazwany Wisławem) ma zaplecze, 
stoi za nim archeologia, która nadrabia brak źródeł pisanych. Po- 
siada też wiele znaczące następstwo. Oto pod' rokiem 1046 na 

> dworze cesarza Henryka III pojawia się Siemysł, książę Pomo-- 

rzan, o którym wkrótce opowiemy obszerniej. Potem występują 
> imni książęta pomorscy odnotowani przez Galla Anonima. 

Niestety, nieprecyzyjność Gallowego zapisu i brak innych 

współczesnych przekażów, zwłaszcza miejscowych, nie pozwalają 

ustalić, czy mamy tu do czynienia z następstwem władzy w ob- 

rębie jednego rodu i czy w ogóle chodzi o jeden ród; może być 

. mowa o kilku, w różnych ośrodkach. Pewne przesłanki, w które - 
nie będziemy tu wnikać, pozwalają przypuszczać, że książęta ci 

związani są rodzinną wspólnotą. Jedni WY Ropiwają ten 

- pogląd, inni są mu przeciwni. | 

Nikt, jak się zdaje, nie wziął dotąd pod uwagę — w tym 
kontekście — rozwoju sytuacji na Pomorzu w drugiej połowie 

"XI i pierwszej połowie XII w., rozprzestrzeniania, się plemion 
g pomorskich na zachód, ruchu, który pociągnął za sobą nie tylko 

*., 
2*



    

|... przemieszczenie się mas ludności, lecz wraz z nimi także feudałów. 
RE" "W latach 1109 i 1112, dzięki Gallowi, spotykamy księcia Świę- 

topełka w Nakle nad Notecią, odzyskanym przez niego z rąk 

Krzywoustego (pierwsza data) i następnie obronionym przed nim 

< (druga data). Potem ginie nam z oczu i dopiero pod rokiem 1121 j 

ks | dowiadujemy się o śmierci Świętopełka „księcia odrzańskiego”. 

mew _ Niektórzy uważają, że chodzi o tę samą postać. Lecz skąd mu 

'. się wziął dziwny tytuł dux Odrensis? Wyjaśnienie może być 
proste. Pomorzanie opanowali już część ziem wieleckich, a jedno- 

cześnie ich walki z napierającymi Polakami przeniosły się ze 

' wschodniego porzecza Noteci na zachodnie, w okolice jej połą- 

czenia się z Wartą oraz ujścia Warty do Odry. I tak książę na-- 
kielski, nadnotecki, mógł się stać księciem nadodrzańskim. | 

Zresztą w ogóle we wczesnym średniowieczu nie należy przy- 

wiązywać zbyt dużej wagi do stałych siedzib władców, tym mniej 
do stolic państw — w rozumieniu nowożytnym. Królowie i ksią- 

żęta z konieczności krążyli po swych terytoriach, chociaż miewali 
|... jakiś ulubiony zamek, gdzie najchętniej przebywali, który stop- 

| -_ miowo obrastał w aparat administracyjny, jak kancelaria z niez- 

będnym dla niej archiwum. Ówczesna Polska też nie miała okre- 

ślonej stolicy, z czasem miał do tej roli dojść Kraków w sku- 
| _ tecznej konkurencji z Gnieznem, Poznaniem, Wrocławiem, Pło- 

|... ekiem, ba, Sandomierzem nawet. 'I sam pan tak zwanego cesarstwa 

R” rzymskiego narodu niemieckiego nie rezydował w jednym miej- $ 

: scu. Tylko papieże. od początku istnienia zinstytucjonalizowa- — 

nego Kościoła panowali z Rzymu, a jeśli PME go na dłu- 

A _. żej, to jedynie pod presją wydarzeń. 

z: (Na Pomorzu, zanim wykrystalizował się jego podział na od- 

7" rębne księstwa, wiele grodów wybijało się na czoło, ale rola ich | 

r
 

FH 

AŻ K ' była zapewne równorzędna w zawiadywaniu sprawami całego lu- 
1. du lub też jeden z nich okresowo dominował. Gdańsk w historii 
|"... pisanej zajął pierwsze miejsce, ale potem popada w mrok i na © 

przykład Gall nie o nim nie wie. Za to uwagę przyciągają Nakło © 

M  — może zresztą tylko dlatego, że tu toczyły się szczególnie za- 

| żarte walki — oraz Kołobrzeg i Białogard nad Parsętą, kiótych 
- Gall wyraźnie nadaje rangę książęcą. 

Nasz pierwszy kronikarz, wymieniając paru książąt pomor- 

skich z imienia, wzmiankuje też o kilku innych, z tego megą ń 
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czasu, ale bezimiennie. Wcale nie musi to świadczyć, że każdy 9 

z nich reprezentuje tylko siebie, że nie występują w żadnym . 

związku. Przeciwnie, odnosimy wrażenie, że działają wspólnie. 

Łatwo wyobrazić sobie jeden ród, którego członkowie pojawiają p 

się na różnych frontach. Są to tylko przypuszczenia, ale w źród- 

łach nie ma niczego, co by im przeczyło. Może więc rzeczywiście 

w nieuchwytnych historycznie początkach Pomorzanie stanowili 

polityczną całość zarządzaną przez określony ośrodek dyspozycji, . 

_' a dopiero później, w miarę przesuwania się na nowe terytoria 
_ i postępu feudalizacji, podzielili się na kilka części, nad którymi 

„ władzę objęły usamodzielnione gałęzie książęcego rodu? 

_'_ Musimy się tu obracać w sferze hipotez, ale jest to sytua- - 

„cja polskim i nie tylko polskim mediewistom dobrze znana. Na 

_ przykład w naszej nauce dość szeroko przyjmuje się twierdzenie, © 

_ że Pomorze Gdańskie zostało podbite przez Mieszka I w latach 

w 955—960. Opiera się ono na wątłych przesłankach spekulacyjnych 

| oraz na bardzo niejasnym i spornym regeście Dagome iudex. 

To też jest tylko swobodne domniemanie, które można przyjąć 

lub odrzucić. PO 
' Późniejsze wydarzenia wskazują o wiele pandkiej .przekonu- 

_ jąco, że Pomorze Wschodnie w czasach Bolesława Chrobrego znaj- . 

dowało się w sferze wpływów tego monarchy. Po śmierci jego 

' syna, Mieszka II, Pomorze znów całkowicie się usamodzielniło. 

Nastąpił okres walk, wzajemnych najazdów, lecz także sojuszów 

i wymiany handlowej, której bardzo sprzyjała Wisła, oraz zawie- 

rania związków rodzinnych. Jak się skończyły wojny Krzywo- 

, ustego z Pomorzem Wschodnim, tego nie wiemy na pewno, wy- 

daje się jednak, że weszło ono w stosunek zależności lennej od 
- Polski. 

(A Na przełomie XII i XIII w. ponownie się od niej nwólgiło, 
"na fali ogólnego rozdrobnienia feudalnego. Ale przez wszystkie 

te stulecia mimo zapiekłych sporów, miotania obelg, gwałtów, 

' przelanej krwi postępowało zbliżenie gospodarcze, kulturalne, 

polityczne oraz zrozumienie wspólnoty interesów narodowych, 

o ile tego słowa wolno używać w odniesieniu do średniowiecza. 

Ostatni z dynastów gdańsko-pomorskich przypieczętował ten. 

z długi i trudny proces pięknym tte o czym powiemy na A 

JĄ niniejszych szkiców.
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 Castrum 
tagi 

firmissimum 

Wiemy już zatem, że Gdańsk pojawił się w historii niejako 

gotowy. Ciekawe, że nie znamy żadnych legend dotyczących za-- 

-. łożenia tego miasta lub po ludowemu objaśniających jego nazwę. 

Po prostu żywociarz św. Wojciecha pod rokiem 997 wymienia 

miejscowość u ujścia Wisły o nazwie GYDDANYZC. Znając, © 
— chwiejne zresztą, zasady pisowni średniowiecznej łaciny i wiedząc © 

jak bardzo borykała się ona z okrutnymi dla niej nazwami i imio- 

- nami słowiańskimi, z tej nieco egzotycznej formy odczytujemy 

, prawie współczesne brzmienie nazwy stolicy Pomorza Wschodnie- 

go. Żywociarz, 4 był nim prawdopodobnie opat klasztoru bene- 

dyktyńskiego na Awentynie, Jan Kanapariusz, określił ten wcze-- 
sny Gdańsk słowem urbs, zasadniczo rezerwowanym dla miasta, 
i to nie byle jakiej mieściny, ale dużego i ważnego skupiska lud- 

ności. Dodajmy, że ten pierwszy żywot męczennika powstał naj-. 
„dalej w dwa lata po jego śmierci, stanowi więc świadectwo współ- 

czesne wydarzeniom. | 

Wszystko to nie jest tak całkiem jasne. Pomijam już, że nie- 

które kopie żywotów czeskiego wygnańca pomyliły Gdańsk 
z Gnieznem i wprowadziły zamieszanie w kwestii, o którym mieś- 
cie mowa. Pomyłka została zadowalająco wytłumaczona na ko- 
rzyść grodu pomorskiego. Za to wątpliwości budzi określenie - 

urbs. W starożytności miano to przysługiwało tylko Rzymowi, 
"w średniowieczu stosowano je liberalniej, można było użyć go 

również w sensie „okręg” i nawet „kraj”, a w takim wypadku 

samą nazwę brano od jego naczelnej miejscowości. Zupełnie



- dobrze może się to odnosić do naszego Gdańska, z że 

później już nie obdarzano go tym zaszczytnym tytułem. | 
Wzmiankowaliśmy poprzednio, że wykopaliska lat siedemdzie- 

siątych w tzw. Głównym Mieście przesuwają metrykę zorganizo- 
wanego siedliska, które znajdowało się w rejonie dzisiejszego 

Długiego Targu, co najmniej o wiek, a może i więcej. W pewnym 

_.. momencie — mniej więcej w drugiej połowie X w. — książę 

uznał, że istniejąca nad Motławą osada nie jest w stanie dobrze 

pełnić funkcji, które by rad jej przydzielić, natomiast nadawałaby 

się do tego jak ulał wyspa rybacka położona nieco niżej, w wi- 

dłowatym ujściu Motławy do Wisły. Zapędził ludzi do roboty. 
"Ten nowy gród gdański od razu pomyślany był przez założy- 

ciela jako ważny ośrodek gospodarczy, wojskowy i polityczny. 

Wokół dzisiejszej ulicy Grodzkiej (w której to nazwie zachowało 

| się wspomnienie dawnej rzeczywistości, zatracone zresztą w świa- 

 domości obecnych mieszkańców miasta) dokonano niejako za jed- 

nym zamachem wielkich jak na owe czasy prac budowlano-inży- 

nieryjnych według starannie przygotowanego planu. Do nowych 

_ domostw wprowadzono wieleset mieszkańców ściągniętych. z oko- 

licznych osiedli, ilość rzeczywiście znaczną. i 

A Nie wiemy, gdzie ów książę poprzednio zazwyczaj przebywał. 

Czy w „starym” gdańskim osiedlu, czy gdzieś w głębi lądu. Zna- 
_' cznie późniejsza tradycja wskazuje na Chmielno jako gniazdo 

rodowe gdańsko-pomorskich książąt. Nie jest to wykluczone, po- 

nieważ okolice Chmielna wykazują szczególną intensywność za- 

siedlenia w IX i X w., a tamtejszy gród obficie obrósł w ksią- 

 żęce podania. Z chwilą wystawienia ,nowego”” Gdańska tu praw-_ 
dopodobnie przeniósł się punkt ciężkości zawiadywania krajem, bo 

1 stąd pańska szkatuła czerpała największe dochody. 

Gród — jak mówiliśmy — leżał na wyspie motławsko-wiślań- : 

_ skiej. Wisła przepływała tuż pod północno-wschodnią ścianą wa- 

łów obronnych, nie jak obecnie o prawie kilometr dalej, W pobli- 

żu znajdowała się jeszcze jedna wyspa, a właściwie maleńka 

wysepka, dość użyteczna przecież, gdyż służąc rybakom nad- 

zorowała jednocześnie główne wejście do ówczesnego portu. 

_ Pozostał po niej ślad w nazwach Targu Rybnego oraz Baszty 

Rybackiej stojącej w tym miejscu od XIV w., dziś znanej jako 

i Łabędź. W tym miejscu hanagi rybami przywożonymi przez ry-



    

          

kawe  bskich a z morza  prosperował aż do II wojny. 

światowej. 

Brzeg morski także przebiegał bliżej, układ hydrognalickij * 

ujścia Wisły, a ściśle jej zachodniego ramienia — Leniwki ZEWYM: 

glądał inaczej, okolice obfitowały w wody, bagna, mokradła, tor-_ 

fowiska, tereny zalewowe, nad którymi wznosił się archipelag 

suchych kęp. Warto uważnie przyjrzeć się załączonej ilustracji. 

  
2. Uproszczony wygląd grodu „państwowego”, założonego pod koniec X w. 

na wyspie w widłowatym ujściu Motławy do Wisły. W prawym rogu gro- 

du osobno obwarowana siedziba księcia, na miejscu której w XIV w. sta- 

nął zamek krzyżacki. Według Andrzeja Zbierskiego. 

| 

Wczesnośredniowieczny książęcy Gdańsk miał opinię grodu A 

niemal nie do zdobycia, zarówno dzięki położeniu naturalnemu, 
jak i potężnym wałom; u podstaw liczyły one do 16 m, a na 
wierzchołkach posiadały przedpiersie z dębowych dranic ze strzel- 

nicami. Baszty dodatkowo wzmacniały wałowy pierścień. W jed- 

nym z trzynastowiecznych przekazów powiedziano o Gdańsku, że 
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jest 0 castrum firmissimum — _ gród bardzo mocny. Kto wybrał 

__ miejsce, kto podjął decyzję, kto wzniósł warownię? 

Wspominaliśmy co dopiero o pierwszym półhistorycznym księ- 

ciu pomorskim związanym z Gdańskiem i o jego małżeństwie 

z Piastówną. Żeby nie posługiwać się nieporęcznym terminem 

„Anonim”, którego i tak dość o świcie naszej historii, umownie © 

 nadaliśmy mu imię Wisław, i nim nadal będziemy się posługiwać. 
Na temat owego związku małżeńskiego mamy do dodania jeszcze 

"tylko to, że pośrednio potwierdza go, a w każdym razie czyni 

_ całkiem możliwym Gall, mianując książąt pomorskich krewniaka- 

mi Bolesława Krzywoustego. Zrobił to zresztą nie w dobrej, lecz 

w bardzo złej intencji, chcąc podkreślić, iż mimo pokrewieństwa 

przeciwstawiali się jego ulubionemu bohaterowi. ę 

Najpewniej właśnie albo on Wisław, albo jego ojciec zbudo- 

ę wał ten nowy Gdańsk na wyspie. 

Co mogło skłonić wysokie układające się strony do wejścia 

ćw koligację? Wisław, jak się domyślamy, był człowiekiem ambit- 

Ą nym i nieźle zorientowanym, a nadto liczącym się sąsiadem Polski. 

Zdawał sobie sprawę, że w pewnej chwili partner z południa, 

"0 wiele przecież większy i potężniejszy, może wyciągnąć rękę, 

aby kraj jego ujarzmić. Miał w pamięci wyprawy Mieszka I na 

Pomorze Zachodnie, a i na bieżąco obserwował zaborczą dzia- 

% łalność Bolesława. Dysponował dostateczną siłą w swym nadbał- 

 tyckim zaścianku, gdzie nie zagrażali mu zbytnio sąsiedzi ze 
wschodu, podzieleni i skłóceni między sobą, ani z północy, zza 

morza, którzy widocznie woleli najeżdżać kraje bogatsze; na 
zachodzie zaś on sam był ekspansjonistą i naciskał Wieletów. 

Otwarta pozostawała sprawa ułożenia stosunków z sąsiadem 

Hg południa. Mimo pomyślnego na ogół położenia — w skali rze- 

czonej prowincji — książę pomorski nie odgrywał roli na szerszej 

_ arenie, nie mógł więc liczyć na skutecznych sojuszników przeciw 

' groźnemu Piastowi tam, gdzie dałoby się ich znaleźć, to znaczy 
w Niemczech, Czechach czy na Rusi. Jako partner tej miary nie 

' miał znaczenia, zwłaszcza że pozostawanie w tak zwanych mro- 

a 

5 P 

kach pogaństwa utrudniało mu nawiązywanie kontaktów i ogra- 
- niczało swobodę manewru. Wszystko to biorąc w rachubę po- 
stónowił PAPA bliskie, chociaż nie całkiem dla siebie równo- 
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_ prawne stożunid 2 Chtokrym, akładajat, że będą się one opła- 

(__ €ały także kontrahentowi. ; 
ł Opłacały się. Bolesław oczywiście pojmował intencje Wisława. Ę 

> Odpowiadały one także jego interesom. Zajęty licznymi wojnami 

| i w wielu stronach, wolał mieć spokój przynajmniej na ścianie po- 

a EZ morskiej, tym bardziej że w ten sposób rysowała się perspektywa 

PAL pokojowego przenikania na Pomorze i wciągania go w orbitę swo- 

„ich wpływów. Wybitnego władcę absorbowała przede wszystkim 

wielka i trudna gra z Niemcami o niezależność od cesarstwa, o po-- 
zycję najważniejszego czynnika w tej części Europy, o niehamo- 

' wanie polskiej ekspansji na kraje sąsiednie. Oddał więc córkę 

lub raczej siostrę przyrodnią pomorskiemu księciu, żądając 

w zamian nie tylko chrztu, ale i daleko idącego poparcia. 

Już wkrótce bardzo się ono przydało. Gdy w r. 1000 powstała 

metropolia gnieźnieńska i erygowano trzy nowe biskupstwa od 

mot niej zależne, jedno z nich Bolesław umieścił w Kołobrzegu. 

7 '. Kołobrzeg na pewno już od dawna należał do czołowych © 
ośrodków Pomorza, głównie ze względu na bardzo dochodowe 

warzenie soli. Kronikarz niemiecki Thiethmar mówi o nim jako 

o „słonym Kołobrzegu”. Powstaje jednak pytanie, dlaczego Chro- 

bry postanowił utworzyć biskupstwo właśnie tam, a nie przy 

ujściu Wisły lub Odry? Otóż ujście Odry nie wchodziło w rachu- 

bę, ponieważ twardo siedzieli na nim pogańscy Wieleci, z któ- 

rymi Bolesław, podobnie jak jego ojciec, zawzięcie wojował. 

Pragnął ich ujarzmić, ale nie zdołał. Gdańsk natomiast uważał za 

pozyskany dla siebie i nominalnie przynajmniej także dla nowego 

Kościoła, a chciał koniecznie usadowić się w możliwie najdalej 

- na zachód wysuniętym punkcie wybrzeża morskiego. Dlatego, być 

może za sugestią Wisława, wybrał Kołobrzeg, miejsce dla siebie 

skądinąd bardzo niewygodne, jak słusznie zauważył zasłużony his- 
toryk Pomorza ks. Stanisław Kujot. Ten bowiem gród leżał w od- 

ległości z górą 150 km w lini prostej od najbliższych grodów Wiel- 

kopolski, a drogę do niego z tej strony barykadowały wielkie 

bagna doliny noteckiej i trudne do przebycia puszcze. Bez porów- 

nania łatwiej było dotrzeć do Kołobrzegu z Gdańska, i lądem, 

i morzem. Chrobry zapewne spodziewał się, że Gdańsk będzie 
oparciem dla nowego OE. na którym osadzony został bi-- 

skup Reinbern. 

- 

+
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| I może ły może tu” wpierw schfonił się Reinbern, kdkcdy mu-- 

_ siał uchodzić że swej stolicy ogarniętej przeciwakcją pogaństwa. 

- Niewykluczone, że Wisław udzielał mu umiarkowanej pomocy 

" także w prowadzeniu misji, chociaż najpewniej nie angażował 

się w to za bardzo, wolał bowiem widzieć gnieźnieńskiego sufra- 

ń ' gana raczej z dala od swej głównej siedziby. To pomogło by nam 

zrozumieć, dlaczego tak ryzykownie osadzono nowe biskupstwo 

w pogańskim gąszczu, trudno z Polski dostępnym, a zwłaszcza dla- | 

czego po upadku tegoż nową siedzibą kościelnego dostojnika nie 

_ stał się Gdańsk. : 

- Widocznie neofita Wisław z krzewieniem chrześcijaństwa na 
_. najbliższym sobie podwórku bynajmniej się nie spieszył. Pomi- 

| jając opór kapłanów i ludu, z czym przecież musiał się liczyć, A 

- uwzględniał okoliczność, że nowa religia, a przede wszystkim © 

'' nowa instytucja kościelna, wzmacnia nie tyle jego pozycję, co 
— wpływy księcia Polski; bardziej niżby sobie tego protegowany 
Pomorzanin życzył. Do celów politycznych wystarczyło, ŻEÓD., pi 

- wraz z rodziną i gronem możnych oraz sług składał hołd importo- 

wanemu bogowi w grodowej kątnicy nie zaniedbując jednak, cho- 

_ciażby na użytek Pe WMC dla bogów własnych ze SŚwaro- 

życem na czele. 

'W Kołobrzegu siedział pewnię jakiś junior, przedstawiciel 

bocznej gałęzi rodu, niech więc on się martwi, jak współżyć 

z ważnym przybyszem, a jeśli wyniknie prawdziwy kłopot, 
niech na niego, juniora, spadnie odpowiedzialność. Asekuran- 

ctwo jest praktyką bardzo starą. 

. Poza tym nasz przebiegły Wisław miał przecież piastównę 
w domu, i rósł zrodzony z niej syn Siemysł, nazwany tak skró- 

'conym imieniem Mieszkowego ojca Siemomysła, czyli — jak 

zwyczaj zalecał — dziada. Jemu należało mościć drogę w przy- 

„ Szłość. 

Tymczasem Gdańsk, który „pojawił się w historii niejako 
' gotowy”, zapada w mrok na 151 lat. Był, istniał, nawarstwia- 

ły się w nim pokolenia, co rozkopana ziemia ujawniła w po- 
staci sprasowanych warstw domów, których szczątki kolejno, 
bez przerwy, nakładają się. Ale zniknął ze źródeł. Przez pół- 
tora wieku nigdzie o nim żadnej imiennej wzmianki ani nawet 

 omówieniowej, pod którą wolno byłoby domyślać się Gdańska.
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3. Kopia posążka dwugłowego bóstwa, może Swarożyca (granitowy orygi- 

nał zaginął), wysokości 19 cm, na piersiach wyryte znaki, zawierające być 

może określoną treść, dotąd nie udało się ich jednak odczytać. Posążek 

znaleziono w pobliżu Starego Wieca, osady o najstarszej metryce w by- 

łym pow. kościerskim; nazwa wskażuje, że najpewniej mieścił się tu ośro- 

dek publicznych zgromadzeń, prawdopodobnie także kultowych.



Gród ten wyłonił się ponowie: ma w. „ul a 

tusz: 1 z 1148: T., me nie jako urbs, lecz castrum - sę -saryek 
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-Siemysł 
na zjeździe 

u cesarza 

  

Wróćmy do latorośli domu pomorskiego, zrodzonego z Piąs- ; 

tówny. Pierwszym zapisanym z imienia, historycznie niewątpli- 

wym księciem Pomorza jest Siemysł. Dostał się on na karty 

"., kroniki klasztoru benedyktyńskiego w Altaich pod Ratyz- 
boną z całkiem dokładną datacją — czerwiec 1046 r. Okazja 

była ważna, Siemysł przybył mianowicie na dwór cesarza 

Henryka III do Merseburga, gdzie spotkał się z księciem pol-- 
_' skim Kazimierzem Odnowicielem i czeskim Brzetysławem. Stąd 3 

wszyscy udali się do Miśni i tam — jak podaje kronika — ce- 
-_ sarz pogodził zwaśnionych panów. 

Kością niezgody między władcami Polski i Czech był Śląsk. 

Nie wiemy, niestety, co skłóciło Polaków i Pomorzan. Jest rze- 

czą prawdopodobną, że Kazimierz domagał się od swego par- 

tnera, aby ten przestał popierać Miecława, który osadziwszy . 

się na Mazowszu nie uznawał Kazimierzowego zwierzchnictwa. 

Jeśliby istotnie o to chodziło, zawarta ugoda nie rokowała peł- 
nego powodzenia, gdyż w interesie Pomorzan leżało posiłkowa- 

"nie przeciwników Piasta, kiedy tylko mogli sobie na to pozwolić. 
Woleli mieć bowiem do czynienia na południu z sąsiadami po- 

dzielonymi i słabymi niż z silną monarchią. 
Zjazd mersebursko-miśnieński miał niewątpliwie uroczystą 

oprawę. Kronika wzmiankuje, że trzej słowiańscy książęta - 

uczcili cesarza godnymi podarkami; z pewnością od niego rów- 

nież otrzymali nie najgorszy rewanż. Chętnie obejrzelibyśmy 

sobie te prezenty, może zresztą któryś z nich zdobi jakieś mu- 

zeum, nie rozpoznany, datowany ogólnikowo na w. XI.
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Dla Siemysła nie oprawa jednak była najistotniejsza, cho- | c 
ciaż i ona odgrywała polityczną rolę. Najbardziej liczyło się to, 

że na: najważniejszym świeckim dworze Europy występował 
z obu pobratymcami na równej stopie, prowadził rokowania, 

czegoś ustępował, coś zyskiwał. Czy znał język niemiecki? Nie-_ 

koniecznie, i wtedy posługiwano się tłumaczami, ale jest to rów- 

nież możliwe. Bezsprzecznie już przedtem musiał mieć żywe 

kontakty z Niemcami, skoro go tu zaproszono. Cesarzowi zale- 

żało, aby Kazimierz Odnowiciel zbytnio nie obrósł w piórka, 
chętnie więc uznał i potwierdził pozycję Siemysła na pomors- | 

kim stolcu. 

' Benedyktyn z Altaich nadał jego imieniu zniekształconą for- 

mę ZEMUZIL. Zrekonstruowano z miej poprawne brzmienie 5 

' Siemysł, co jest skróconą wersją imienia Siemomysł. Ten przy- 

p kład łacińskiego zapisu ilustruje trudności, z jakimi borykali © 

się kronikarze, usiłując pogodzić łacinę ze słowiańszczyzną, 

a także problemy dzisiejszych historyków i lingwistów, którzy 

muszą rozwiązywać te średniowieczne rebusiki. 

Siemomysł, według tradycji, to imię. ojca Mieszka I, kldne 

spotyka się później, chociaż nieczęsto, wśród Piastowiczów, 

_ głównie mazowieckich. Natomiast nie znajdujemy go w innych 

rodach. We wczesnym średniowieczu panował bowiem obyczaj, 

że niektóre imiona stanowiły niemal wyłączną własność pew- 

nych rodów, a przenosiły się do innych tylko drogą ożenku. 

W ten sposób syn Dobrawy zrodzony Mieszkowi został Bole- 

 sławem, ponieważ takie imię nosił jej ojciec. Potem to prze- 
jęte imię zrobiło ogromną karierę wśród Piastów i wreszcie 
rozlało się po całym narodzie i wciąż ma się dobrze. 

Tak więc imię pomorskiego księcia uczestniczącego w konfe- 
rencji na szczycie roku pańskiego 1046 daje nam jeszcze jedną 

wskazówkę co do związków rodzinnych między domami książę- 

cymi Pomorza i Polski już u schyłku X w. Dodać tylko wypa- 

da, że wśród Pomorzan nie dopisała .mu kariera, bo poza tym p 

jednym wypadkiem więcej już nie występuje. 
Kronika bawarskiego klasztoru rzuciła ostre światło na na- 

czego władcę, wydobywając go z mroku. Światło to jednak za- 

_ Taz zgasło i książę znów pogrążył się w ciemności. Pozostaje 
am ubolewać, że nikt poza mnichem z Altaich nie zapisał nie 

O
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© tym Pomorzaninie, który pojawił się na najwyższym forum 
ówczesnej polityki europejskiej. Może niedługo potem umarł, 

może jego następca (przypuszczalnie Świętobor I) okazał się czło- 
wiekiem mniej wybitnym, może wreszcie państwo uległo wstrzą- ja 

som wewnętrznym i jego znaczenie zmalało. Na tym znów wi- 

dzimy, jak potężne luki tkwią w materiale historycznym doty- 

czącym dziejów Pomorza Wschodniego. 

Siemysł z pewnością był chrześcijaninem, inaczej nie sig 

by występować jako równoprawny partner Kazimierza i Brze- 

tysława, i to w rozmowach na cesarskim dworze. Zatem nie 

pochodził z Pomorza Zachodniego, które wtedy wcale jeszcze © 

nie było pomorskie tylko wieleckie i głęboko pogańskie. Tru- 

dno byłoby go też osadzić na Pomorzu środkowym, gdzie bis- 
kupstwo kołobrzeskie zostało gwałtownie zdmuchnięte po kilku 

zaledwie latach istnienia. Pozostaje jedynie Pomorze Wschodnie 

z głównym ośrodkiem w Gdańsku, kraj chrystianizowany od 

końca X w., chociaż tylko na wierzchołku drabiny społecznej. 

Książę mógł być w głębi szczerym poganinem, ale potrafił dy- 

skontować swą formalną chrześcijańskość, kiedy mu to odpo- 

wiadało. i 
Wisław prosperował popierany przez Chrobrego, 'zapewnia- 

jąc mu w zamian korzyści na Pomorzu. Siemysł natomiast. nie 

musiał już zabiegać o względy Odnowiciela i mógł sobie po- 

zwolić na wspomaganie Miecława, który długo stawiał opór Od- 

nowicielowi i uległ mu dopiero w r. 1047 lub nieco później. © 

Być może, że do klęski przyczyniło się porozumienie wynego- 
cjowane w Merseburgu i Miśni. Wprawdzie otrzymał jakieś po- 
siłki pomorskie, pobite zresztą krótko po jego klęsce, ale ich wy- j 

 słanie mogło stanowić inicjatywę przygranicznych wielmożów, 
od której Siemysł się odciął. A co książę pomorski wytargował i 

dla siebie na zjeździe? Może właśnie równy status wobec cesa- 
rza i spokój ze strony Polski, a także granicę na Noteci. Oczy- 

wiście takie ugody nie wykluczały wzajemnych napadów rabun- 
kowych. 

Tymczasem o samym Gdańsku głucho. Co szczególne, mil- 
czy o nim zupełnie Gall Anonim, jak gdyby nigdy nie słyszał 
o tym mieście. A przecież opowiada dzieje Polski, co prawda 

skrótowo, aż od prapradziada Mieszka I, wspomina św. Woj- 
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AN - ciecha i jego misję pruską, relacjonuje liczne wojny polsko-po- 
_ morskie, wymienia wiele różnych miast Polski krajów sąsied- 

„nich. Na szczęście dowody zachowały się w ziemi. 

_ Papież Eugeniusz III w bulli z 1148 r., potwierdzając upraw- z 

| ć nienia biskupa kujawskiego Warnera, wymienia tam należną 

ki w Gdańsku. Nareszcie! Napisano wyraźnie: castrum KDANZC. 
* | Jak widzimy, oba człony uległy przekształceniu w stosunku do 

_ pierwszego zapisu z 999 r., znajdującego się w żywocie św. Woj- 
3% ciecha. 

"Nie ma więc już zagadkowego nieco urbs, które we wczes- 

nym średniowieczu więcej się nie powtórzy, jest castrum — za- 
mek, gród wraz z okręgiem. Sytuacja jasna: chodzi o dziesiątą © 

część danin zboża otrzymywanych przez ten gród i taki sam 
ść, udział w egzekwowanych przezeń należnościach od statków 

- przybywających do portu. Potem też pojawi się słowo civitas, czyli | 
4 „ miasto w zwykłym znaczeniu, nie urbs, które można różnie tłuma- 
c czyć. 

|. Forma Kdanzc, wbrew pozorom, jeż + w wymowie bardzo zbli- 
_ żona do formy Gyddanyze sprzed półtora wieku, a nam się wydaje 

- jeszcze o wiele bardziej dzisiejsza. Kilkadziesiąt lat później Sam- 

_borI nadając dobra cystersom oliwskim mówi o grodzie GDANZC. © 

F 0 Odnajduje tu w istocie kształt zupełnie dzisiejszy, jeśli uwzglę- 
_ dmi się prawidła pisowni wczesnośredniowiecznej łaciny, w tym 

| także brak zmiękczeń. 

Żywot św. Wojciecha pisał Italczyk. Możemy przyjąć, że pod- 
_ kładkę do bulli Eugeniusza III sporządał notariusz we Włocławku, 

i - Sledzibie biskupstwa kujawskiego, a dokument Sambora I — cys- 

ters z Oliwy. Ten ostatni na pewno był cudzoziemcem, to samo 

ię może dotyczyć duchownego z Włocławka, lecz tkwili oni w sło- 
 wiańskim otoczeniu, nasiąkali nim, przyswajali sobie dźwięki 

- mowy i lepiej je oddawali oporną literą. 
_' . Wrącając jeszcze na chwilę do określenia civitas, zaznaczyć 

wypada, że ono również ma kilka znaczeń, ale że w tym wypadku ) 
, chodzi o „miasto, nie ulega wątpliwości. Występuje ono po raz 

ay w dokumencie Świętopełka Wielkiego z 1236 r. (co 

, brawda nie jest to autentyk, lecz falsyfikat z końca XIII MY YA 
Stała się jednak rzecz szczególna: książę PoE. PP nazywa 

IA 

ża 3 zaj 4% Bądkowski, Odwrócona... 
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_ biskupowi dziesięcinę zboża oraz z opłat uiszczanych przez stat- 
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Gdansk (więc zupełnie po dzisiejszemu, tyle, że bez zmiękcze- © 

nia nad n), natomiast civitas — Danczik. Dlaczego? | (2.4 

Stosunki z obcym kupiectwem, przede wszystkim z Lubeczana- 3. 

mi, trwały od dawna. Niektórzy przybysze osiadali w Gdańsku na 

| czas dłuższy lub na stałe, aby tu korzystnie handlować i pośredni- s 

czyć w handlu innych. Nie wiemy, jaki był ich status prawny 

- przed nadaniem nowej gminie lubeckiego prawa miejskiego, co na- 

stąpiło dopiero około 1260 r. Ale żeby działalność tych obcych . 

_ przynosiła zyski księciu, a także możnowładcom, duchowieństwu 

i pośrednio całemu krajowi, musiały istnieć warunki sprzyjające 

jej prowadzeniu. Tak więc bez wątpienia napływowe mieszczań- ' 

stwo, pochodzące głównie z Lubeki, już znacznie wcześniej ko- 

rzystało z autonomii. Z pewnością ci mowi mieszczanie; północni 

Niemcy z przymieszką Flandryjczyków, Fryzów, Wallonów, ura- 

" biali nazwę miasta na swoją modłę i do nich chyba odnosi się 

zbiorowa nazwa Danczik. 

Najwcześniejsi przybysze osiedlali się zapewne na podgrodziu © 

miejskim — czyli już poza wyspą, na lądzie stałym — w okolicy 

kościoła Św. Katarzyny oraz przy kościele Św. Mikołaja. Naj- M, 
znaczniejsi z nich mogli przejściowo rezydować na samym gro-- 

dzie jako goście księcia, z którym pertraktowali w ważnych spra- 

wach wymiany i polityki. Z czasem jednak, mocniej wkorzeniając 

się w grunt, założyli osobną dzielnicę, nazwaną później Głównym 

albo, lepiej powiedziawszy, Prawnym Miastem, na gruzach owe- 

go pierwotnego Gdańska. i BNĄ 

Otóż kwestia: co Świętopełk rozumie pod mianem Danczik? 

Czy chodzi tu o zniemczoną formę podgrodzia miejskiego, czy już 

o tę osobną dzielnicę? Trwa dyskusja uczonych, rozstrzygnięcia 

dotąd nie ma, wiele jednak wskazuje na drugą możliwość. 

Tak jak nie nie wiemy o Gdańsku od końca X do połowy 
XII w. (pomijając wykopaliska), tak też tajemnicą pozostaje prze- 
bieg chrystianizacji Pomorza Gdańskiego. Nie ma powodu po-- 
wątpiewać, iż zapoczątkował ją Wisław, nawiązując sojusz 

z Polską Chrobrego. I Siemysł był chrześcijaninem, przetrwał 

zatem w tym charakterze okres reakcji pogańskiej łącznie z upad- 

'kiem kołobrzeskiego biskupstwa, a przynajmniej zachował prawo. 

mianowania się księciem chrześcijańskim, skoro tak traktowano 

go na cesarskim dworze i w poczcie innych chrześcijańskich wład-
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ców wymienia go derocjlka. BRA w Altajch. Ale co dalej, 6 KAR | 

co działo się w ciągu następnych stu lat? 

Łatwo wyobrazić sobie nie tylko opór idei rs kóe p 

At religii importowanego, niezrozumiałego boga oraz — co ściśle 

związane i praktycznie ważniejsze — sprzeciw starych instytu- 

cji życia zbiorowego wobec nowych, lecz także czynne przeciw- 

działanie krzepkich jeszcze sił tradycjonalnych. Polska, położona 

> bliżej chrześcijańskich ośrodków i znacznie wcześniej poddana ich 

wpływom, uległa gwałtownemu nawrotowi tych właśnie starych ; 

sił za Mieszka II; co prawda dość szybko, głównie dzięki pomocy. 

niemieckiej, zostały one zdławione przez jego syna, Kazimierza 

Odnowiciela. Z tego zamętu skorzystało Pomorze. Lecz w jakim 

| stanie znajdowało się ono samo? Nic o tym nie wiemy. | 
Jeśli książęta pomorscy zachowali się dwulicowo — Jezu Kry- i 

stu świeczkę i Swarożycowi ogarek, zależnie od okoliczności i na 

- czyj użytek — nie byłoby w tym nic dziwnego. Cóż w ogóle zna- 
. czył wtedy chrzest? Z początku niewiele, prócz instynktownej 

grozy wejścia w baptysterium i zanurzenia się w wodzie po szyję. 
Dalsza postawa zależała od rozwoju wydarzeń, orientacji intere- 

__ sów politycznych i gospodarczych, aktualnego układu sił. A nową 

__ religię popierała zbrojna pięść i wyższa, sprawniejsza organizacja, 
gruntowały ją wpływy kulturowe. W końcu to przeważyło, ale 

proces trwał dziesiątki i setki lat. 

Chociaż w sumie niewiele wiemy o naszych pierwszych ksią- 

_ -żętach i o początkach Gdańska, coś przecież historia wsparta ar- 

_ cheologią przekazała nam w spadku. Owa spuścizna praktycznie 
s $ jednak nie funkcjonuje w świadomości społeczeństwa, również 
_w warstwach wykształconych i nawet w węższym jeszcze kręgu 

zainteresowanych historią. Nie ma w tym nic dziwnego. Szkoła 

tego nie uczy, w literaturze pięknej o tym głucho. Do niedawna 
'w nauce polskiej Pomorze było krajem zdecydowanie ubocznym, 

leżącym poza kręgiem uwagi, w najlepszym wypadku na jego. 

obwodzie. Nasza literatura nie wydała Legnickiego pola przenie- | 

'Sionego na północ. Brakowało podniety? Mógł był dać ją Wisław, 
a zwłaszcza Siemysł, wojażujący w głąb Niemiec na spotkanie © 

z cesarzem i słowiańskimi książętami. W ciągu dalszej wanogi 

przekonamy się, że podniet dla wyobraźni obfitość, lecz któż 
z nich korzystał? 
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rozrachunki 

Uczeni polscy — i obcy także — nie szczędzili starań, aby 
rozgryźć pierwszą kronikę dotyczącą historii Polaków oraz usta- Ę 

lić, kto był jej autorem. Nicowano ją na wszelkie sposoby, ana- 

lizowano warsztat pisarski, szukano podobnych, bacznej obser- 

wacji poddano wiele klasztorów i dworów. Nabrzmiała fala te- 

orii, hipotez, domysłów. Wyniki tych pracowitych zabiegów po- 
zostały połowiczne. Anonim zwany Gallem nie zdekonspirował się, 

'a smaczek polega na tym, że w swym dziele nierzadko mówi » 

o sobie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. 

"Z wysoką dozą prawdopodobieństwa to tylko można o nim po- zę 
wiedzieć, że należał do zakonu benedyktynów i pochodził z Pro- ź 

_. wansji. Zapewne przybył do nas z Węgier. Miał żywą, chociaż 
._ tłumioną sympatię dla Bolesława Śmiałego; jego synowi Mieszko- 

wi okazywał ją jawnie. Było to dowodem odwagi, ponieważ dzia- 
łał pod' skrzydłem władcy, który profitował ma przedwczesnej 

_ śmierci (w podejrzanych okolicznościach) tamtych dwóch. Swoją 

  

 Kronikę polską pisał w latach 1112—1116. Pojawił się w Polsce 
nie wiadomo dlaczego ani kiedy i zniknął z niej w sposób podobnie 

_ tajemniczy. Może zresztą tu umarł. Szczegółowy rozbiór pozosta- 
_ Wionego tekstu, znanego nie z oryginału, lecz z późniejszych od- 

- pisów, pozwolił na szereg ustaleń, ale otworzył też szerokie pole 

do przypuszczeń i interpretacji, czasem dość fantazyjnych. 

-_ Nie będziemy zajmowali się zaletami i wadami Gallowej Kro- - 
niki polskiej według wymogów, jakie bylibyśmy radzi jej sta- ż: 

PA: wiać, Przytoczmy marginesowo, że zawiera kilkanaście dat dzien- A 

' Mych, ale ani jednej rocznej. Zauważmy, że stanowi hymn po- u 

  

Pobrałymców
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chwalny na cześć Bolesława Krzywoustego, jej. bohatera sans 
- peur i niemal sans reproche. Aleksander Briickner powiedział, że 

jest to nasza „pierwsza powieść historyczna”, odmawiając jej” 

tym samym poważniejszej wartości źródłowej. Paweł Jasienica 

« wyrażał się o niej z dużym uznaniem, lecz zarazem określił ją, 

jako „wielką publicystykę polityczną” i przypisał autorowi świa- . 

dome działanie na rzecz pewnego programu polskiej i europej-- 

skiej (lub raczej chrześcijańskiej) polityki. Bodaj że słusznie. 

Nas interesuje przede wszystkim, co Kronika ma do powie- 

dzenia na temąty ściśle pomorskie. 

I od razu musimy stwierdzić — niewiele. Spotyka więc nas. 

- rozczarowanie, bo przecież dzieło Galla w bardzo znacznej częś- 

ci poświęcone zostało wojnom pomorskim prowadzonym zwła- 

szcza przez Krzywoustego. Na schyłek XI i początek XII w. przy- 

pada największe nasilenie tych wojen, co kronikarz obficie do-- 
kumentuje. Przedstawia je jako krucjatę przeciwko poganom, 

„zgodnie z duchem epoki wypraw krzyżowych. Podkreślano wie- 

lokrotnie, że Polska zręcznie wykorzystywała ideę krucjat dla 

swoich celów. Wysłała zaledwie parę słabych, symbolicznych je- 

dynie reprezentacji do Ziemi Świętej, a swoje siły skierowała do 

 zdobywczej walki z ościennymi „Saracenami”, którymi byli Po- 
morzanie, Prusowie, Jaćwięgowie, okazyjnie także Rusini jako 

schizmatycy. Uchylenie się od obecności w PE OR: = 
wało ją jednak drogo na innym polu. 

Gall wysoko 'wzniósł sztandar tej doktryny, w istocie ból z 

tycznej. Dla. Pomorzan nie dość mu obelg, przedstawia ich ja-_ 

ko „plemię barbarzyńskie”, „pokolenie żmij”, „wiarołomnego 
wroga i zdrajcę”, w tym wypadku zapominając, że od tak od- : Ą 

malowanego przeciwnika na ogół nie oczekuje się dotrzymywania 

wiary. Oświadcza, że „częstokroć wprawdzie naczelnicy ich po- 

bici przez księcia polskiego szukali ocalenia w chrzcie, lecz znów 

zebrawszy siły wyrzekali się wiary chrześcijańskiej i na nowo. 
wszczynali wojnę przeciw chrześcijanom”. Z pewnością nie był 
to jego osobisty pogląd, przychodnia w tym kraju, oddawał on. 

raczej przekonania i nastroje zarówno swych informatorów zaj-. 

mujących wybitne stanowiska w państwie, jak i rzesz YCIA 

- zainteresowanych nader żywo w łupieży. 

e ma Puypee wątpić, że Gall podaje tu informację mate- 

,
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rialnie prawdziwą: pogaństwo dominowało na Pomorzu, a jego 

', „naczelnicy” akt chrztu mogli nieszkodliwie identyfikować z 

aktem hołdu, który obowiązywał tak długo, jak długo trwa- 

dy , Det 5 ć 39 k. p 

Ą i j x ł ; sk , k 

4 „ła konieczność uginania łba przed przewagą. Lecz i polskiej stro- 

"nie przyświecał cel rozszerzania wiary jedynie z przymrużeniem ' 
oka; przeciwpomorska krucjata w sposób oczywisty leżała w bar-_. 

„dzo wymiernym interesie i władcy, i możnych, i rycerstwa. Wbrew 

bowiem epitetowi „barbarzyńskie”, Pomorze było co najmniej w 

_ tym samym stopniu zamożne co Polska i może gęściej zaludnio- 

_ ne, zatem bardzo opłacało się je najeżdżać, A brać jeńca, a w 

- perspektywie — ujarzmić. 
Oddajmy jednak Gallowi sprawiedliwość, że "na krwawe 

"i okrutne zapasy pobratymców umiał, wprawdzie wyjątkowo, 

| spojrzeć obiektywnie, nawet jeśli zdarzało mu się to przypad- 

" kiem. W opisie oblężenia przez Polaków grodu Wielenia nad No- 

 tecią znajdujemy zadziwiające zdania. Oto „Polacy mężnie ze- 

wsząd przypuścili atak na gród, a Pomorzanie nie mniej dzielnie 

się bronili”. To uznanie jest godne uwagi. W następnym zdaniu 
__ dokonuje się niekorzystna zmiana tonacji: „Polacy nacierali tak 

zawzięcie dla sprawiedliwości i zwycięstwa, Pomorzanie zaś sta- 

wiali opór z wrodzonej przewrotności i w obronie własnego ży- 

cia”. Zestawienie szczególne, ale teraz dopiero zaskakuje nas kon- 
kluzja: „Polacy sięgali po sławę, Pomorzanie bronili wolności”. 

Ta walka zakończyła się honorową kapitulacją Pomorzan: w 

' zamian za oddanie grodu Krzywoustego zaręczył im osobiste bez- 
' pieczeństwo. Polacy jednak wszystkich wymordowali, nie słucha- 

jąc zakazów swego władcy. Gall opowiada to zupełnie po prostu | 

bez zatajenia wiarołomstwa cnotliwych chrześcijan. I znów za- 
_ skakuje nas drugą konkluzją: „Tak to powoli wytępił Bolesław s | 

opornych i krnąbrnych Pomorzan, jak słusznie powinni być Lex. 

„pieni przeniewiercy”. Żeby sprawiedliwości dla kronikarza stało 

"się zadość, przypomnijmy, że było to całkowicie zgodne z duchem 

epoki, wojnę z poganami uważano bowiem za wojnę godziwą, w 
której wobec nich nie obowiązywały względy ludzkie ani hono- SR 

rowe. Przecież i tak skazani byli na piekło. 

| Autor kroniki postawił sobie zadanie opisania czynów Krzy- 
_.. Wwoustego, zwłaszcza na Pomorzu. Wbrew temu uderza szczupłość 

informacji odnoszących się do Pomorza. Sam Gall w tym kraju



  

z pewnością nie był i mógł się nim nawet nie interesować = 

chociaż to dosyć dziwne — niemożliwe jednak, aby dostojnicy 

państwowi dostarczający mu wiadomości nie wiedzieli, jak przed- © 

stawiało się Pomorze pod względem organizacji, jacy książęta 

nim rządzili, co ich między sobą łączyło i co dzieliło. Wewnętrzne 

stosunki na Pomorzu musiały być w Polsce znane, zwłaszcza że 

"tutejszy dom książęcy był spokrewniony z Piastami, o czym Gall 

wie i, wprawdzie ogólnikowo, informuje. Ale mało go to obcho-- 

dzi, właściwie nic. Owszem, wymienia imiennie dwóch książąt po- 

morskich, Świętobora i Świętopełka, notuje też najstarszego sy- 

na drugiego z nich, lecz robi to jakby mimochodem. Odnosimy 

wrażenie, że obszerna i rzetelna informacja nie jest celem kroni- 

karza. Zatem potwierdza się opinia Jasienicy, że zamierzał on 

raczej agitować na rzecz określonego programu politycznego, mia- 

nowicie podboju Pomorza. Niejako demonstracyjnym brakiem za- 

interesowania starał się obniżyć rangę przeciwnika. 

Na szczęście i ku naszej satysfakcji w Kronice polskiej dosyć 

"wyraźnie rysuje się front walk za Krzywoustego obejmujących 

polsko-pomorskie pogranicze, idąc od zachodu: Santok, Wieleń, 

Czarnków, Ujście, Nakło — wszystko to miejscowości nad No- 
tecią, a Santok już u jej zbiegu z Wartą — oraz Wyszogród w. 
pobliżu ujścia Brdy do Wisły. Wynika z tej księgi, że przez pe- 

.wien czas Pomorzanie władali niektórymi terenami na południe - 

od Noteci, siedzieli na przykład w Międzyrzeczu nad Obrą. 

Najdalsze rajdy polskie w głąb Pomorza dosięgały Białogar- 

du nad Parsętą i Kołobrzegu. Gall wymienia jeszcze jakiś By-. 

tom, którego lokalizacji nie udało się ustalić; może chodziło tu. 

o Bytów, lecz to tylko domniemanie oparte na podobieństwie 

nazw. Poza tym na konto Bolesława wpisuje nieokreślone zdo- 

bycze, jak „pewien gród”, „sześć innych grodów”, „trzy gródki”, 

„Siedem grodów”, o których zupełnie nie wiadomo, gdzie miałyby 

leżeć, tym bardziej nie sposób sprawdzić wiarygodności przekazu. 

O Gdańsku żadnej wzmianki, tak samo nie pojawiają się nazwy 

bliższych frontu naczelnych grodów: Świecia, Raciąża lub Szczyt- 
na. Zastanawiające jest milczenie kronikarza. 

Pomorzanie oczywiście rewanżowali się najazdami na Pol- 

skę, o czym Gall wprawdzie donosi, lecz raczej powściągliwie, 

dając mało istotnych konkretów. Pomorzanie walczyli wespół 
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-z polskim Zbigniewem pod Kruszwicą przeciw dadystawośi 

' Hermanowi, zapuszczali się na Mazowsze, a w śmiałym wypa- 
dzie osiągnąwszy Spicymierz aż pod Kaliszem o mały włos nie 

wzięli do niewoli samego arcybiskupa Marcina, który schował 

się przed nimi na strychu kościoła; uprowadzili jednak archidia- 

kona, też nie lada personę. Kościoła, o dziwo, nie spalili. Podob- 

nych wypraw na pewno było więcej. | 

Mimo wszystko obok wojny prowadzono także politykę. Ksią- 

żę Siemysł jeszcze w pierwszej połowie XI w. ułożył się z Ka- 

A zimierzem Odnowicielem, a po śmierci Kazimierza dogadał się 

jakoś z Bolesławem Śmiałym. Tę względnie pokojową politykę 

kontynuował jego następca Świętobor I. Pomorzanie wspierali 

Śmiałego w niepomyślnej wyprawie na Czechy około 1060 r. 

. Wskutek przegranej Bolesław — jak pisze Gall — „utracił pa- 
' howanie nad Pomorzem”, a w konsekwencji zapewne musiał 

' pożegnać się z okresową daniną pieniężną i posiłkami zbrojny- 

mi. Pobratymcy nadal jednak nie zaczepiali się na większą skalę, : 

a kto by tam zwracał uwagę na pograniczne bijatyki. 

Stosunki pogorszyły się zdecydowanie, przechodząc w zawzię- 

tą wojnę, dopiero za Władysława Hermana, który próbował opa- 

 'nować Pomorze Wschodnie, co mu się nawet częściowo udało. 

Powodzenie nie trwało długo, Romorzanie zerwali się do walki 

i wypędzili najeźdźców. Odwetowa wyprawa Hermana zakoń- | 
 czyła się bitwą pod Drzycimiem nad Czarną Wodą (Wdą) 5 kwie- 

- tnia 1091 r. Pomorzanie odnieśli rozstrzygające zwycięstwo. Her-- 

man jeszcze nie zrezygnował z odegrania się, ale dalsze jego po- 

czynania, między innymi próba zdobycia Nakła przy udziale po- 

siłków czeskich, nie dały żadnego rezultatu. Zanotujmy tu, że 

_ Czesi już w końcu XI w. dotarli na Pomorze Wschodnie, gdzie 

« 
4 

potem, na przełomie XIII i XIV w. odegrali ważną rolę. Była to 
* zresztą rewizyta, bo — jak co dopiero wzmiankowaliśmy — Po- 

morzanie już wcześniej nawiedzili Czechy, Roa nie z ga- 

sę, łązką oliwną w ręku. 
Świętobor podjął grę dyplomatyczną. Fwwobczeje” przyrod- 

nich braci Zbigniewa i Bolesława dawała mu sposobność ingero-_ 

3 wania w sprawy polskie. Zbigniew, starszy syn Hermana, władał 
r; _ Wielkopolską i Mazowszem, a młodszy, Bolesław, Małopolską 

_ 1 SŚląskiem. Wbrew ogólnej prawidłowości stosunki z bliższym 
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sąsiadem ułożyięh się o wkle lepiej niż z ; dalszym, Ale ten dziw 
politycznej natury tłumaczy: się prosto: dla Zbigniewa najbar- 

dziej niebezpiecznym i bodaj jedynym wrogiem był wojowniczy | 

junior. Trzeba uznać bystrość polityczną Świętobora. I, który 

_. umiał ocenić ten fakt, a także drugi, że również jego przeciwni- 

kiem numer jeden jest Bolesław. 

W ten sposób doszło do sojuszu między Śćiętoborśii i Zbignie- | 

wem. Obie strony dotrzymywały go wiernie. Gall zapisał nawet, 

że ilekroć Pomorzanie „łupiąc Polskę przyprowadzali ze sobą 

„jeńców z działu Bolesławowego, natychmiast wysyłali ich na M 

" sprzedaż |[...] jeśli zaś cokolwiek, czy to łupy, czy ludzi, przez 

' pomyłkę zagarnęli z działu Zbigniewowego, bezzwłocznie i bez 

zapłaty mu to odsyłali”. Odnotował też, że sprzymierzeńcy wy- 
mieniali między sobą podarunki, i nie omieszkał dodać kąśliwie, 
że Zbigniew za małe dary odwzajemniał się wielkimi. W toku 

tych zmagań ŚŃwiętobor wszedł w sojusz również z Niemcami 
, i Czechami popierającymi Zbigniewa. 

Wielką rozprawę wygrał ostatecznie Bolesław, który w końcu 

ujął podstępnie i oślepił przyrodniego brata; w następstwie kalec- 

twa Zbigniew zmarł. Oznaczało to dla Pomorza poważną porażkę. 

Świętobor próbował ją złagodzić, szukając porozumienia z Bo- 

- lesławem, co skończyło się zegnaniem go z Ka prźęż zbuntowa- 
nych możnowładców pomorskich. 

'Bezsprzecznie Bolesław Krzywousty był i wybitnym wodzem, 

i zręcznym politykiem, chociaż nie dysponował takimi środkami s 

jak Chrobry i nie miał równie korzystnej koniunktury politycz- j 

nej. Zakończywszy pomyślnie wojny z cesarzem, zawarł z nim 

_ porozumienie i w drugiej połowie swego panowania ściśle prze- 

. strzegał uzgodnionych warunków, o czym dzisiaj, zafascynowani 

Kadłubkową legendą o Psim Polu, raczej nie wiemy, Ta orienta- 

cja rozwiązywała Bolesławowi ręce w stosunku do Pomorza, a na 

tym zależało mu najbardziej. Dzięki zorganizowaniu misji Ottona, 
biskupa Bambergu, na Pomorzu Zachodnim, a zwłaszcza dzięki 
żywociarzom tego uświęconego później apostoła, którzy opisali | 
dzieje misji, wiemy dość dużo o sukcesach Bolesławowych tam 
odniesionych. Natomiast nic, niestety, nie wiemy, jak dalej po- 

toczyły się sprawy na Pomorzu Wschodnim. 
- Gall urywa paocę na roku 1113. Powiada, że jego bohater



i  padkach wyrażał się niejasno i używał eufemizmów. Sam Bole-- 

sław w czasie oblężenia Nakła został ranny. 2, 

W istocie nic później nie słyszymy o podboju Pomorza Wschod-.. 

ma |. 

„wiarołomnego ioża | nawiedził do pewnego stopnia - — le nie- 

zupełnie — żelazną rózgą”. Jeśli wolno wierzyć Gallowi, Bolesław 
zdobył grody pogranicza polsko-pomorskiego. Jednak przydawka. 

że. „niezupełnie daje do zrozumienia, że powodzenie nie było całko- 

wite, a raczej połowiczne. Gall bardzo nie lubił, kiedy wychwala- AGA, 

memu przezeń „synowi Marsa” coś się nie wiodło i w takich wy- 

niego. Możemy tylko się domyślać, że kolejny książę pomorski, 

nie znany z imienia syn Świętopełka I — którego, znów umownie, 

nazywamy Świętoborem II — w tej lub innej formie uznał zwierz- 

 chność księcia polskiego, SER A pełnię władzy na 

_ swym terytorium. 
Wtedy właśnie, kiedy żywociarze ię Ottona dają masę 

wiadomości, niekiedy bardzo szczegółowych, o Pomorzu Zachod-- 

nim, Pomorze Wschodnie spowija gęsty mrok. 

s BI 

 



   

  

    

Gąsawa 
— zapalnik 
emocji 

  

W historii Polski dzielnicowej ważnym wydarzeniem była 

śmierć księcia krakowskiego Leszka Białego pod Gąsawą, 23 li- 

stopada 1227 r. Leszek pretendował do stanowiska seniora Pia- 

stów, czyli „starszego” nad wszystkimi księstwami polskimi, oraz 

feudalnego zwierzchnika Pomorza, przynajmniej Wschodniego. 

Hasło wywoławcze ,„Gąsawa” wśród historyków i miłośników 

historii po dzień dzisiejszy wywołuje spory, a nawet pobudza na- 

miętności. Wiąże się to zarówno z hojnie szafowanym pojęciem 

„morderstwa” i „zbrodni”, jak też ze spekulacjami, co by było, 

gdyby czterdziestoletni wówczas Leszek żył i panował dalej. Po- 

nieważ pierwszoplanowym uczestnikiem i współautorem wydarze- 

nia oraz oskarżonym o zabójstwo był Świętopełk Wielki, sprawa 

ta w szczególnym stopniu dotyczy dziejów Pomorza. 
Kronika wielkopolska, w części nas tu interesującej pisana pod 

koniec XIII w., w przeciwieństwie do wcześniejszych źródeł wy- © 

lansowała go na zdrajcę i mordercę swego pana. Za nią pogląd 

ten wszedł do prac naukowych i podręczników szkolnych. Obu- 

rzony z tego powodu Aleksander Majkowski w Historii Kaszu- 

bów żądał: „Czas, ażeby bajka o zabiciu Leszka przez Świętopeł- 
ka z podręczników historii została usunięta na zawsze”. Za zmar- 
łym przed ponad siedmiuset laty księciem ujmowali się także 
inni, ale gąsawski dramat przylgnął do niego na dobre, jako do 

bohatera negatywnego. 

Skąd wzięły się namiętne tony w dyskusji o Gąsawie? Argu-- 

mentowano, że gwałtowny zgon Leszka Białego był prawdziwą 
katastrofą dla Polski, ponieważ pociągnął za sobą, z grubsza bio- 
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rąc, trzy ważne konsekwencje: 1) kotżeć, ostateczny upadek pryn- 

cypatu krakowskiego, którego znaczenie i jednoczący wpływ Bia- 

ły usiłował odbudować, a zatem całkowite rozprzężenie Polski po- 

dzielonej na księstwa; 2) usamodzielnienie się Pomorza Gdańskie- 

go i w dalszym następstwie opanowanie go przez niemieckich za- 

 borców; 3) zły i groźny przykład zabójstwa pryncepsa (seniora), 

W | aktu gwałtu w dziejach Polski ogromnie rzadkiego. i 
Ś, Wszystkie te domniemane konsekwencje można łatwo podwa- 
3 „żyć: 

Leszek był władcą ruchliwym i kiedy ocknęła się w nim ambi- 

. _ cja, zaczął istotnie, nie tylko formalnie, wysuwać się na czoło ksią- . 
 żąt piastowskich. Wolno przypuszczać, że w sprzyjających warun- 

kach mógłby odegrać wybitną rolę jednoczyciela ziem piastowskich 

__ wokół stolca w Krakowie. Ale to tylko przypuszczenia, uzależnio- 

_._ me ponadto od owych sprzyjających warunków. A takich nie było. 
Jego pozycję kontestowano od dawna. Gdyby rzeczywiście posunął 

się bardzo naprzód w realizowaniu takiej koncepcji, najpewniej 
 czekałby go los energicznego i wytrwałego Mieszka Starego, który 3 
nie zdołał narzucić swej woli konkurentom i możnowładcom, woli 

zgodnej pożóc z tak żwanym testamentem Bolesława Krzywo- 
 ustego z 1138 r. 

Testament ten jednak przestał być już ważny nie tylko fak- 

' tycznie, lecz także formalnie. Zadbano o to na wiecu w Łęczycy 

śp w 1180 r., gdzie — jak pisze Roman Grodecki — „uchwalono, iż M 

' prawo najstarszego wiekiem członka dynastii zostaje zniesione, 

'a dotychczasowa dzielnica seniora staje się dziedziczną dzielnicą 

A „Kazimierza Sprawiedliwego wraz z pryncypatem, tj. godnością 
_ wielkoksiążęcą”. Tylko, że tak powołanego pryncypatu, z pogwał- 

_'. ceniem porządku, jaki ustanowił Krzywousty, nikt nie chciał 

uznać. Leszek Biały był synem Kazimierza Sprawiedliwego i po 
- nim objął krakowską schedę. Dalej powiada Grodecki: „Oczywi- 

ście nie mogły to być rządy zwierzchnie nad całą Polską, bo ich 

'_ nie uznawano ani w Wielkopolsce, ani na Śląsku, ani w ziemi 
_. opolskiej. W ten sposób faktycznie godność księcia władającego 
k; "na Wawelu w Krakowie przestała być zwierzchnią nad innymi 
ty dzielnicami Polski, mającymi swoich własnych książąt. 

Przyznać trzeba, że stolec krakowski nie przestał przyciągać 
: <hętnych także po tragicznej śmierci Białego. Chodziło tu oczywi- 
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BA 4) Śeie o, zamożną dzielnicę, ale i miraż śeniórato wabi jego ama- 

3; torów. Od razu więc rozpoczęli boje Konrad mazowiecki i Włady- 

R sław Laskonogi, nieco później do rywalizcji dołączył Henryk Bro- 

|". daty, Argument, że pryncypat upadł właśnie ze śmiercią Leszka, 

|. |... chybia. Bo w rzeczywistości już go wtedy nie było, a co sę złu-- 

(0,0. dzeń z nim związanych — i tak przetrwały tę śmierć. 

MAO Usamodzielnienie się Pomorza Gdańskiego — w siieśióne cii? 
ramach systemu feudalnego — dokonane zostało dawno przed Gą- 

sawą. Jeśli Krzywousty istotnie zdołał narzucić mu swą zwierz- 
4 'chńość, na co nie ma żadnego bezpośredniego dowodu, to trudno - 

Dy sobie wyobrazić, aby sprawował ją jeszcze pierworodny, Włady- 

ADA sław Wygnaniec. Zapewne w ogóle sprowadzała się ona do danin 

'../.._ kapryśnie uiszczanych. Stąd chyba, od tych danin, wzięło się 
O: przedziwne określenie ,poborca podatków”, jakim Mistrz Wincen- 

ty Kadłubek obdarzył nie znanego imiennie księcia pomorskiego 
(prawdopodobnie Bogusława I szczecińskiego). Stanisław Kujot, 

myśląc zresztą, że mowa tu o gdańskim Mściwoju I Spokojnym, 

komentuje tę terminologię z odrobiną ironii: 

  
Atoli poborcę tego trzeba policzyć na karb szczególnego zdania Kadłub- 

|... kowego o tronie i godności księcia krakowskiego. Naprawdę, któryż z ksią- 
1 AW by '-'żąt krakowskich po zgonie Bolesława. Krzywoustego, a wreszcie po ustą- 

, '. pieniu Władysława II mógł się skutecznie MOPNE podatków poza gra- 

 nicami własnej dzielnicy? 

.—
 

sA Zresztą nad Pomorzem Gdańskim bodaj już od czasów Subi- 

|... sława Krzewiciela, a na pewno w początkach XIII w. wisiała Dania. 
a. Zależność od niej była luźna i okresowa, ale była. Duńczycy przej- 

, ściowo obsadzali Gdańsk (także, zdaje się, Hel), Mściwoj Spokoj- 

> „ASA ny składał hołd królowi Waldemarowi II w 1210 r. Pozbył się 
! "  / wszakże kurateli duńskiej, która zresztą przyniosła mu spore ko- 

rzyści w Prusach, ale ostateczny kres aspiracjom do nadrzędności 

a E z tej strony położył dopiero Świętopełek Wielki, wypędzając Duń- 

BA. czyków z Pomorza Sławieńsko-Słupskiego i przyłączając je do 

328 swego państwa. 

eo A co do zaboru niemieckiego Pomorza z początków XIV w. —. 
|... od Gąsawy dzieli go osiemdziesiąt lat, w tym czasie wydarzyło się 
e: wiele ważnych rzeczy, układy sytuacyjne ulegały radykalnym 

zmianom, o jakimkolwiek związku w ogóle nie ma co mówić. 

Dowodzi się często, że dopiero od śmierci Leszka gdańsko-



  

PTO / ; j : Ej ON NA 
+ ł . s l r + 

' -pomorscy dynaści używali tytułu duc, a więc jak gdyby księ- 
- cia pierwszej rangi, a poprzednio poprzestawali na skromniej- 
szym princeps, niejako rangi drugiej. Dowodzenie to wydaje się 

mi nieścisłe i zawodne. Tak rygorystycznego rozróżnienia stop- 

_.. nia hierarchii, przynajmniej w praktyce, w XII i w początkach © 

>. XIII w. w Polsce chyba nie było. Istnieje co do tego wiele . 
wskazówek, a dostarczają ich nasi kronikarze z Kadłubkiem 

włącznie. Obu terminów używano wymiennie, później dopiero 
due ustalił się jako wyższy. | 

_ Nie odpowiada też prawdzie, że Gąsawa dała Świętopełkowi 

, upragnioną możliwość ubiegania się o międzynarodowe uznanie, | 

zwłaszcza papiestwa. Na rzecz takiego twierdzenia przytacza się 

fakt, że uzyskał on oficjalną protekcję papieską w bulli Grze-._ 

gorza IX z 17 czerwca 1231 r., a więc prawie cztery lata po. 

Gąsawie. Owszem, ale było to raczej potwierdzenie i umocnie- 

nie opieki udzielonej mu wcześniej przez tego samego papieża pa 

- bullą z 5 maja 1227 r., a zatem na szereg miesięcy przed gą- 
_' sawskimi wypadkami. Mało tego: w tym właśnie wcześniejszym © 

dokumencie papież wziął w obronę Świętopełka przed nie naz- 
_+» wanymi z imienia książętami polskimi, których obciążył odpo--- 

_ wiedzialnością za podżeganie Prusów przeciw Pomorzu. Rok 
bowiem przedtem Prusowie dokonali najazdu, przy czym spa- 

lili klasztor oliwski. Kujot przyjmuje, że do napaści inspirowali 

ich Konrad mazowiecki, Leszek Biały i Władysław Laskonogi, 
"a może też Henryk Brodaty. Dwaj pierwsi obawiali się rosną- | 

cych wpływów Pomorza wśród pruskich plemion, trzeci mścił 

się na Świętopełku za pomoc, jakiej ten udzielał Odonicowi Tyś. 

walizującemu z Laskonogim. 

2 

Dodajmy przy tak dobrej sposobności, że w bulli z maja. 

"1227 r. Grzegorz IX zarówno w stosunku do książąt polskich, 

"jak i pomorskich (tj. Świętopełka z braćmi) używa terminu 

_principes. Natomiast Innocenty III w bulli z 1212 r., czyli 15 

lat wcześniej, i jednych, i drugich tytułuje duces. Widzimy, że 

" nawet w kancelarii kurii rzymskiej, świetnie zorganizowanej, 

"_. posiadającej wiekowe tradycje i przestrzegającej form, występo- - 

wała chwiejność terminologiczna, przynajmniej w stosunku do 

władców tej części Europy. Ale obie strony traktowano na rów- 
"nej stopie — długo przed Gąsawą. Ba, w pewnym dokumencie 

mi 

> 

903



      
_ z tego samego roku Właśnie Kadłubek daje a duz Mariirojowi 

Spokojnemu, Peco niewątpliwie również uważał za „pobor- 
cę podatków”. 

Po tej dygresji rozważmy wreszcie psychologiczne skutki 

gwałtownej śmierci księcia krakowskiego w 1227 r., skutki w 

świadomości społecznej i do pewnego stopnia narodowej. Istot- i 

      

nie, kiedy $dzie indziej w walce o władzę zabójstwa jawne 

i skryte były częste, w naszej historii należały na szczęście 

do zgodnie potępianej rzadkości. Nie brakowało nam tempe- 

ramentu i namiętności, okresami także chętki do warcholenia, 

ale morderstwo polityczne i w ogóle zadawanie gwałtu fizycz- 

nego lub moralnego z pobudek politycznych traktowaliśmy 

1 traktujemy z odrazą. 

Lecz cóż zrobić? Takie pożałowania godne akty zdarzały się 

i u nas. 

'_ Bolesław Chrobry kazał wydrzeć oczy Bolesławowi Rudemu, 
księciu Czech, i uszło mu to na sucho. Tak samo postąpił Krzy- 

wousty z bratem przyrodnim Zbigniewem, który krótko potem 

zmarł. Wywołało to wprawdzie oburzenie możnowładztwa oraz 
duchowieństwa i Krzywousty musiał się pokajać, wyciągnął jed- 

nak pełne korzyści ze swej zbrodni. W 1296 r. margrabiowie 

brandenburscy, działając w zmowie z wielkopolskimi Nałęczami 

i Zarębami. porwali świeżo koronowanego Przemysła II, aby 

zmusić go do pewnych ustępstw. Król się bronił, został ciężko 

ranny i poniósł śmierć. Dopiero co z tak wielkim trudem od- 
nowione królestwo polskie zostało pogrążone w głęboką anarchię 

i bezwład, i to w obliczu raptownie rosnącego niebezpieczeństwa 
niemieckiego — przy współudziale wielkopolskich panów, 

A sięgnijmy po przykład latami i okolicznościami znacznie 
bliższy wypadkom gąsawskim, w istocie zupełnie podobny. 
Książęta piastowscy doby dzielnicowej tłukli się między sobą 

siarczyście o ów mityczny już stolec krakowski, o mniejsze 
stolce i zresztą o byle co. Sprowadzali na siebie wrogów z ze- 

wnątrz, również schizmatyckich Rusinów i nawet pogańskich 
Litwinów, Jaćwięgów, Prusów, kogo się dało. Trup padał gęsto, 
płonęły grody i wsie, jeniec na powrozie odchodził z kraju. 

Otóż w r. 1195 nad rzeką Mozgawą w Kieleckiem rozegrała 
się bitwa, jedna z większych ówcześnie bitew, właśnie o Kra- 

/ 
i  



  

ków i seniorat. Mieszko, wtedy prawdziwie już Stary, chciał go 
odzyskać. Dwa razy dorywał tego stolca i dwa razy został ze- 

gnany. Więc była to próba trzecia. Tymczasem możni kra- 

kowscy ekspektatywą wątpliwego tronu obdarzyli ośmio- lub 

 dziewięcioletnie pacholę, Leszka Białego. W stosunku do niego 

_ słowo senior brzmiało jak żart; dla Mieszka — żart oburzający. 

2; 

Stoczono zatem bitwę w pełnym słowa znaczeniu bratobójczą, 

wewnątrzrodzinną. Mistrz Wincenty z właściwą sobie grandilo- 

- kwencją pisał o niej: 

Nic tu nie wskóra ani synowska miłość ku ojcu, ani ojcowie synom 

_.. nie przebaczają, ani brat brata nie szczędzi, ani krewny krewnego, ani 

Jw 
17 
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powinowaty powinowatego, ani przyjaciel przyjaciela, ani owe święte po- 

krewieństwa węzły siebie samych nie uznają, wszyscy bez różnicy mor- 

dują się nawzajem. 

Autor Kroniki wielkopolskiej, redukując nieco wielosłowie 

Kadłubka, podkreślił jeszcze wyraźniej, że Polacy „wyrzynali 

się bez żadnego wyboru”. Przy tym jedna strona miała wspar- 

cie z zewnątrz, mianowicie zwolenników Leszka posiłkował ksią- 

żę włodzimierski Roman. 

I poległ książę Bolesław kujawski, rodzony syn Starego, 

j przebity włócznią. Oto konkretny wypadek księciobójstwa. Mało 

tego, o włos nie zginął sam Stary. Został ciężko ranny i już 

miał odebrać śmiertelny cios, zdążył jednak odsłonić twarz i krzy- 

'knąć, kim jest. Jakiś zwykły woj, który go napastował, poznał 
księcia, z pewnością się przestraszył i wyniósł go z pola AE 

_ Rusin Roman także poniósł ciężką: ranę, 

Bolejąc nad krwi bratniej rozlewem, nikt jednak jakoś nie 

mówił o morderstwie i zbrodni. Takie były czasy, takie oby- 

czaje, taka walka o władzę, dochody, zaszczyty. Gdzie indziej 

działo się jeszcze gorzej. W Danii utrupianie panujących stało 

) się nieomal normą. 

"To była bitwa, ktoś powie, a Świętopełk sprzątnął Leszka 

G Kolrytobójczo. Jak właściwie wyglądała sprawa pod Gąsawą? 

  
Ę 3% Przekazy, niestety, są skąpe i niejednoznaczne, nawet sprze- 

zne. Popularna wersja utrzymuje, że Leszek zwołał do Gąsawy 

7 wielki wiec państwowy z udziałem książąt, hierarchów kościel- 
A nych i dostojników świeckich celem omówienia doniosłych prob- 

_ 4 —L. Bądkowski, Odwrócona... 
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lemów zjednoczenia podzielonego państwa i poskromienia Świę- - 
topełka, który zabiegał o pełną niezawisłość od (ewentualnego) pol-- 

skiego suwerena. Tymczasem — cytuję za Wielką encyklopedią 

powszechną, tom IV, s. 141, rok wydania 1964 — „na uczestników 
zjazdu niespodziewanie napadł, namówiony przez Odonica, ksią-- 

żę gdański Świętopełk; Leszek został zamordowany, a Henryk 

Brodaty ranny. Wraz ze śmiercią Leszka Białego zanikł w Pol- Ą 

sce.pryncypat”. Wszystko tu zostało po dawnemu. 

Już Kujot podniósł, że przekonanie o Świętopełkowej winie 

rozpowszechniła Kronika wielkopolska, źródło późniejsze, pod- 

czas gdy źródła bliższe wydarzeniu odpowiedzialnością za nie 
obciążały Władysława Odonica. I było to sensowne. Odonic miał 

bezpośredni powód, by targnąć się na życie Leszka, ponieważ 

ten porozumiał się właśnie z Odonicowym stryjem, Władysła-. 

"wem Laskonogim, o przejęcie w posiadanie całej Wielkopolski 

po śmierci Laskonogiego. W ten sposób Odonic czuł się wyzuty. 

ze schedy po bezdzietnym stryju, a nawet zagrożony w dzier- 

żeniu tej części Wielkopolski, którą władał. Kujot tłumaczy tak-- 

że, dlaczego Kronika wielkopolska przeniosła winę z jednego na 

drugiego. Chodziło nie tylko o znane antyświętopełkowe nasta- 

wienie jej autora (i całego środowiska), lecz również o wybiele- 
nie Odonica, który był dziadem późniejszego króla Przemysła © 
II. (Uczciwość każe dodać, że w Kronice wzmiankowano jednak 
możliwość jego. współudziału w śmierci Leszka.) Kujot kwestio- 

nuje nawet, czy Świętopełk w ogóle był w Gąsawie. 

Ale Kujot nie przeprowadził krytyki źródeł i z kolei wybielał 

Świętopełka. Ten przecież też miał interes w zahamowaniu (co 

majmniej) wzrostu Leszkowej siły. A zresztą Odonic i Święto- - 

pełk byli ścisłymi sojusznikami. Ich podwójne szwagrostwo — 

każdy z nich miał za żonę siostrę drugiego — wyrażało rzeczy- 

wistą wspólnotę interesów. 

Tadeusz Bolduan przyjął poglądy? że pod Gąsawą nie było żad- 

nego napadu, tylko stoczono regularną bitwę, co bardzo zmienia 
charakter rozprawy, zbliża ją do mozgawskiego dramatu. W bit- 

wie zginąć mógł każdy. Gerard Labuda w Historii Pomorza nie ' 

przedstawia sprawy całkiem wyraźnie. Mówi o wybuchu wojny 

między Laskonogim a Odonicem już w lecie 1227 r. i o wypra- 

wie wojennej, jaką Leszek gotował w celu poparcia Laskonogie- | 
ł
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go. "Ale powiada - zarazem, że PSA zwołał łożu wiec (czyżby ż : 

pojednawczy?) do Gąsawy. I dalej: 

-. rozproszyli. 

Wezwani na ten wiec Odonie i Świętopełk na zed oddziału zbrojnych 

zaskoczyli nie przygotowanych do walki wiecowników i w dniu 23 listo- 

pada zabili Leszka, ciężko zranili Henryka Brodatego, a wszystkich innych 

” 

(Więc była już otwarta wojna i Leszek włączał się do niej 

po stronie Laskonogiego, a przeciw Odonicowi i związanemu 

z nim przymierzem Świętopełkowi. To jedno. A drugie — Biały 
zwołał wiec, w którym uczestniczyli: oprócz dwóch wymienionych . 

ofiar, Leszka i Henryka Brodatego, jeszcze trzej inni książęta, 

Kanrad mazowiecki, jego syn Kazimierz i Władysław Laskonogi, 

wszyscy biskupi polscy, w liczbie siedmiu, oraz oczywiście wo-- 

jewodowie, kasztelanowie, rycerstwo. Kto wówczas w ogóle, a je- 

szcze w takich okolicznościach, nie był przygotowany do walki? 

Jak mógł się odbyć „niespodziewany napad”? Jak mogło udać 

się „zaskoczenie”? To dla mnie zagadka. Zagadką pozostaje rów- 

, nież, dlaczego wszyscy dostojni uczestnicy wiecu, ciężko obrażeni 

i Henryk, ten ostatni ranny pod Gąsawą, poszli razem z przenie- | 

przecież i poszkodowani zdradziecką jakoby akcją, jakoś łatwo 

przeszli nad tym do porządku i nie zastosowali żadnego odwetu. | 

Ba, zaledwie sześć lat potem ci sami książęta, Konrad, Kazimierz 

wiercą i zabójcą Świętopełkiem na wyprawę przeciw Prusom, 

a ponadto — jak można rozumieć źródło — w jego ręce złożyli 

- dowództwo nad wspólnym wojskiem. 

Interpretując przekazy o Gąsawie, Paweł. Jasienica uderzył 

w klawisz z całej siły: „Ludzie Świętopełka mordowali każdego, 

kto się nawinął pod nóż, nie szczędząc bezbronnych i nagich”. 

Dramatyczne to i efektowne bardzo. Antyświętopełkowa Kro- 
-« mika wielkopolska wyraziła się jednak inaczej: „A wśród obu 

wojsk szerzy się wielka rzeź”. I nieco wcześniej podała: „Świę- 

topełk przybywszy tam ośmielił się wypowiedzieć wojnę swemu 

panu, księciu Leszkowi”. 

I na tym, że to była po prostu wojna, trzeba chyba poprzestać. 

Można jeszcze trochę zamyślić się, jak w tej sytuacji zachowa- 

/_ ła się liczna chmara dostojników, wielmożów, duchowieństwa, ry- 

ui -4% 4 

cerstwa, nie mówiąc już o pospolitakach, że dwóch nie najmoc- 

niejszych przecież książąt zdołało tak skutecznie zadziałać.



- bre gowódy, aby swego śbródh Sambora Pa o m ghóająj Rad 
oby. za dwa zamachy na jego życie, za wieczne knowania i wich- 
rzenia, za przymierza z zewnętrznymi wrogami. I mógł to SA | 
z łatwością, bo kilkakrotnie chwytał go do niewoli podczas do- 
A: walk; gy również sa go aaa przez podsta- 

 



    
pra O - Prusowie 
OR SA wśród nas 

  

 terskim oporze, i właściwie tylko wtedy, w czasie tego 53 lata 

. trwającego oporu zbrojnego zabłysnęli jako czynnik przyciągający 

" uwagę chrześcijańskiej Europy, rozpalając przeciw sobie jej wro- 

/_ gość. Ale działo się to w XIII w. Ziemia zakryła zaginiony lud, 
MAŁ na jego ziemi wyrosła nowa formacja i powstało państwo ko- 
S -_ lonialne, które na kilka stuleci PZ Europie pełen worek 

___ kłopotów. 

  

"nie modne, faktem jednak jest, że w ostatnich latach nauka pol- 

' ska, radziecka, a także obu państw niemieckich poświęciły im 

dużo badawczego wysiłku. Można by wyrazić pogląd, że zainte- 
A resowanie to jeszcze wzrośnie i obejmie nieco szersze grono lu- 

| dzi, w każdym razie wśród narodów, które niegdyś sąsiadowały 
_ z Prusami, wliczając w to Niemców, których przodkowie i w dob- 
* rej, i w złej wierze przyłożyli nóż do gardła rozpaczliwie bro- 

| niąeemu się ludowi. To, co dziś robimy w sensie poznania 1 poka- 

' zania jego kultury i losów, stanowi swego M epitafium nad 
-_ historycznym grobem. | 

". Powiedziałem, że pozostali dla nas ludem tajermiczyni. I za- 

    

    

   
     

    

ż nienia. Może kamieniem węgielnym braku sympatii była śmierć 

do maksimum, z dużą korzyścią dla swych celów. Potem obie stro- 

A W maszej świadomości Prusowie stali się ludem tajemniczym. 
. Wcześnie zeszli z areny dziejowej, co prawda po długim boha-- 

Trudno byłoby utrzymywać, że dzieje Prusów stały się obec- 

> razem, dodajmy, niezbyt sympatycznym, bez rozumnego uzasad- 

= 

>, św. Wojciecha, którą polska progaganda polityczna wykorzystała | 

"ny najeżdżały na siebie, paliły, grabiły, brały jeńca, ale to nor- ©
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malna procedura w tamtych czasach, tym bardziej że również c 

- współżyły ze sobą, prowadziły handel, zamieszkiwały rozległe ob-- 

szary o ludności mieszanej. Proszę zauważyć, że nie ma u nas — 

nikła mowa, mgliście uświadamiana odrębność, upadł ostatni ba- 
_stion sambijski. Tam właśnie, w Sambii, jeszcze w 1520 r. uro- 

czyście złożono bogom w ofierze czarnego byka, aby odegnali od 

brzegów flotę gdańską wspierającą Polaków w wojnie z Krzyża-- | 

kami. A działo się to z wiedzą i zgodą Albrechta Hohenzollerna, 

wielkiego mistrza Zakonu Najświętszej Marii Panny. Ofiara miała * 

podnieść nastroje wśród tej części ludności pruskiej, która wciąż 

jeszcze trwała przy starych wierzeniach. 

Po unicestwionym ludzie zostali potomkowie, lecz ci wtopili . 

się w inne narody i wzmocnili je. Najwięcej chyba przystało 

do Niemców, którzy przy okazji zabrali im nazwę. (Do naszej nie- 
chęci zapewne przyczynia się i to, że nie bardzo rozróżniamy 

Prusa od Prusaka, a dawna polska historiografia stosowała tylko 

nazwę Prusak, więc także w odniesieniu do dawnych Prusów, 

powodując w ten sposób zamęt terminologiczny.) Już w czasie 

wojen o Prusy w XIII w. najeźdźcy wyłowili spośród ludu pru- 

skiego sporą garść neofitów-kolaborantów, którzy krwawo odzna- 
"czyli się w zwalczaniu swych braci i sprawiedliwie zasłużyli na | 

określenie latrunculi christiani — łotrzykowie chrześcijańscy, uho- 

norowani nim przez własnych chlebodawców. Część Prusów po- 

| łączyła się z Litwinami, część wreszcie, i to bynajmniej niemała, 

weszła w skład narodu polskiego, weś czop bądź poprzez Li- 

twinów. 

Prusowie wśród Polaków znaleźli się bardzo wcześnie. Istnieją 

przekazy, w związku ze św. Wojciechem, że już wtedy byli u nas 
Prusowie jako ludzie wolni. Z czasem dochodzili do znacznych 
godności. Na przykład w 1268 r. kasztelanem Bydgoszczy był. 
Teodoryk „chrzczony Prus”, jak mówi o nim Kronika wielko- 
polska. Na samym Pomorzu spotkamy ich SJ i na wyższych 

stanowiskach. 

Po dzień dzisiejszy niektórzy z nas noszą nazwiska pochodzenia 

pruskiego, chociaż najpewniej o tym nie wiedzą. A któż wie, że 

i bodaj nigdy nie było — popularnego podręcznika historii Pru- 

_sów. Z ję | | 2 
Wyginęli w XIV w., szczątki przetrwały może do XVII. Za-- | 
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4. Pruski posąg z miejscowości Mózgowo w byłym pow. suskim. Postać 

w prawej ręce trzyma róg, w lewej miecz; na brzuchu pas z. klamrą. 

Posągi kamienne, niesłusznie zwane babami, wciąż stanowią zagadkę na- 

 ukową. Prawdopodobnie stawiano je na grobach wybitnych osobistości. 

Tadeusz Rejtan i Jan Henryk Dąbrowski wywodzili się z rodów 
pruskich? Nawet herb ,„Prus”, znany w kilku odmianach i roz- 

' powszechniony wśród szlachty polskiej, mimo jednoznacznego 
' brzmienia na ogół nie kojarzy się nam z ludem, z którego wziął. 

początek gdzieś w XIII w. Aleksander Głowacki przyjął jego na- 
 zwę jako swój pisarski pseudonim dlatego, że sam był herbu 

/ 
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'Prusowie należeli do grupy ludów umownie > zwanych 'Bhltatni. 

_ Najbliżsi ich pobratymcy to Litwini i Łotysze oraz inne grupy 

etniczne dziś już zaginione, jak na przykład Jaćwięgowie. Wbrew 

wyobrażeniom zajmowali terytorium niezbyt duże, jakieś 25 do 

30 tysięcy km kwadratowych (trochę więcej niż woj. lubelskie 

sprzed 1 czerwca 1975), a więc nieco rozleglejsze w stosunku do. 

Pomorza Gdańskiego, jakim władał Mściwoj I Spokojny, lecz 

mniejsze od tego, jakie jego syn, Świętopełek Wielki, dzierżył w 

swym ręku po zdobyczach na zachodzie i rewindykacjach na po- 

łudniu. Szacuje się, że na początku XIII w. Prusów było około 

170 tysięcy, co w przybliżeniu odpowiadałoby liczbie Pomorzan 

wschodnich. Trzeba jednak zastrzec się wyraźnie, że w tym wzglę- 

dzie szacunki są chwiejne i mają wartość jedynie orientacyjną. 

Jak widać, lud pruski nie był liczny. Nadto dzielił się na 

szereg plemion rywalizujących ze sobą i często upuszczających 

sobie krew. Nawet poszczególne plemiona nie stanowiły zwar- 
ł z . „ . . . z 2 ez L r 7 

tych całości, te bowiem dzieliły się na ,„małe żiemie”, które znów 

składały się z „pulek”, w polskiej nauce nazwanych „włościa- 

mi”, czyli jakby naszych opoli, BeReRONYY działających sa- 

modzielnie. 
Dziwna rzecz, co stało się z Prusami, którzy już w VIII w. 

posiadali dwa duże ośrodki: Wiskiauty na Sambii i Truso koło 

Elbląga (lub, jak dowodzi Leon Roppel, koło Tujska na Żuławach), 
szeroko znane w IX i Ź w., kiedy o Gdańsku cisza, a o głównych 

grodach ówczesnej Polski wiemy tylko z wykopalisk. Prusowie 

na drodze rozwoju społeczno-politycznego i chyba też gospodar- 

czego poszli wstecz. Dopiero od połowy XIII w., w miarę natę- 

żania się wojen zewnętrznych, a zwłaszcza tej o istnienie, prze- 

ciw chrześcijańskiej krucjacie prowadzonej przez Zakon Nie-- 

miecki, plemiona pruskie zaczęły lepiej się organizować, a nawet 
tworzyć związki międzyplemienne, ale proces ten został wdro- 
Żony za późno, aby uchronić je przed zbiorową klęską. Zabrakło 
czasu. 

_Kraj Plusów z jednej strony był obronny przez samo swe po- 

łożenie, warunki fizjograficzne, dzięki rozległym puszczom, pust- i 

kowiom, bagnom, jeziorom, w stopniu większym jeszcze niż 

wczesnośredniowieczne Pomorze, z drugiej strony obronność tę 

zmniejszało rozdrobnienie i wewnętrzna permanentna waśń ple-. 
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_ mion, podważał brak władzy nadrzędnej. Ale ten drugi czynnik, 

na pozór wyłącznie ujemny, przynosił też pewne korzyści, w każ- 

dym razie w kontaktach z sąsiadami słabymi. Na Prusów można 
było najeźdżać, łupić ich, niszczyć, brać jeńca, za to trudniejsze, 

ci panującej dynastii — ponieważ nic takiego nie istniało. Podbój 

" Prus wymagał dużych sił, z których znaczna część musiała stale 

. stacjónować na ujarzmionych ziemiach, wysokiej techniki, spraw- 

z tyńsko-niemieckiej formie urobionej na Pomezanię, i dalej jesz-- 

wręcz niemożliwe stawało się trwałe opanowanie ich poprzez . 

narzucenie zwierzchności centralnemu ośrodkowi zarządzania, 

nej organizacji, systematyczności i konsekwencji działania. Tym 

warunkom sprostali Niemcy. 

O ile stosunki Prusów z Mazowszanami pozostawały głównie Ay 

pod znakiem wojny, o tyle z Pomorzanami układały się znacznie 

bardziej pokojowo. Nie wykluczało to wzajemnych najazdów, ale 

te były raczej sporadyczne i zdarzały się nawet wśród zgodnych 

- na ogół sąsiadów — starczał bowiem przejściowy zatarg lub wy- 
buch złego humoru osoby dostatecznie możnej — poza tym o. 

w pewnym sensie uzupełniały normalną wymianę handlową. 

Zresztą, ponieważ Prusowie nie posiadali chociażby luźno zorga-- 

nizowanego państwa, ich rajdy nie miały charakteru wojny cum 

erectione vescillorum (z rozwiniętymi chorągwiami), jak wtedy 

nazywano otwarty konflikt między państwami. Natomiast ze 
strony pomorskiej już co najmniej od Mściwoja Spokojnego pro- 

wadzono rozsądną politykę stopniowej penetracji AA 

handlowej, osadniczej, misyjnej. 

Pamiętamy, że granica etniczna między Pomorzanami i Pru- 

sami nie istniała w ogóle. Delta Wisły od rozwidlenia Nogatu 

i Leniwki stanowiła teren osadnictwa mieszanego (może z prze- 

wagą pruską?), a sięgało ono także w górę rzeki, w okolice Gnie- 

wu, i głębiej na zachód, obejmując dzisiejsze Kociewie; dotyczy 

to również ziemi chełmińskiej. Prusowie niewątpliwie mieszkali 

w samym Gdańsku, i to zapewne od jego początków. Pomorzanie 

- korzystali z tej symbiozy, asymilując Prusów i przesuwając się 

osadniczo coraz bardziej ku wschodowi, za Nogat, w głąb ziemi. 

zwanej przez tamtejszych Pamedian, czyli jakby Podlasie, w la- 

_. cze do Pogezanii i Warmii. 

   



"W śsamych widłach Nogatu i Leniwki któryś z książąt — mo- 
że Mściwoj Spokojny czy też jego starszy brat Sambor — zało- 
żył ważny gród Zantyr, albo przejął go od Prusów, rozbudował 

Hoy, i umocnił. (Zachowuję tu formę nazwy z najstarszych dokumen- 

ŁA tów, najpewniej zniekształconą, ale trudno dojść jej pierwotnego 

brzmienia; próby słowiańskiej interpretacji, jak Sąterz, Czanterz, 

_ wydają się nieprzekonujące, prawdopodobnie jest ona pochodze- 

nia pruskiego.) Otóż Zantyr nie tylko znakomicie blokował Wisłę 

i oba jej rozchodzące się ramiona oraz szlak komunikacji lądo- 
wej zachód—wschód, ale także stanowił bazę wyjściową do dzia- 

łań w Pomezanii. 

w l Około 1210 r. gród ten nadał Mściwoj cystersowi Chrystiano- 
aj - wi (być może byłemu opatowi oliwskiemu) jako główny ośrodek 

(60, misji pruskiej. Kilka lat później Chrystian, legitymujący się już 

pokaźnymi osiągnięciami, został w Rzymie wyświęcony na bisku- 
pa misyjnego Prus. Następnie w Zantyrze pobudował katedrę, 

'klasztor cysterski, schroniska dla chłopców i dziewcząt pruskich, 

! których wykupiwszy z rąk rodziców zamierzał kształcić na du- 

a '  chownych i zakonnice, stworzył zaczątki miasta, przystąpił do 

| stawiania dość licznych kościółków w głębi kraju. 

Ho Trzynastowieczny Zantyr przepadł. Wkrótce po wkroczeniu . 
Paki Krzyżaków na ten teren stał się on przedmiotem zażartych walk 

| gł | pomorsko-krzyżackich, w końcu oni go opanowali. Z. chwilą zbu-- 

i dowania Malborka jego żnaczenie zmalało i wreszcie przestał 
| istnieć, a znajdujący się w nim trwały materiał budowlany za- 
| brano do przyszłej stolicy państwa zakonnego. Późniejsze wojny, 

18) 7 prace fortyfikacyjne i wodne przeorały grunt i zmieniły jego 

| ukształtowanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że w ziemi mu- 

| ' __ siały przechować się ślady po tak dużym i ważnym ośrodku. Nie- * 
i fa stety, dotąd nie podjęto prac wykopaliskowych, które pozwoliły- 
j 
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by dokładnie zlokalizować gród (lub może dwa grody: książęcy 

i biskupi) i odsłonić szczątki tkwiących tam zabytków. A prze- 
cież chodzi tu o pierwsze i jedyne biskupstwo pomorsko-pruskie, 

j. o miejsce, gdzie intensywnie stykały się ze sobą dwa światy 
©... i uczyły się współżycia, skąd kultura pomorska wspierana han- 
ł. (./__ dlem, orężem, misją promieniowała bezpośrednio na Prusy — aż 
Ri _" ten powolny, lecz stały proces. został przecięty zbrojną inter- 

___ wencją rycerzy teutońskich. i  
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Mściwoj Spokojny dość dobrze współpracował z biskupem 

Chrystianem, człowiekiem dużych ambicji i — jeśli wierzyć 

krzyżackim narzekaniom — - trudnego charakteru. Książę, który 

okresowo uznał się lennikień króla duńskiego Waldemara Ę 

wykorzystywał tę zależność dla rozwijania swych planów w Pru-- 

sach. Duńczycy mieli apetyt na nadmorski pas pruskiej ziemi, 

ale byli daleko, a Pomorzanie blisko. Wspólne, chociaż niezupeł- 

nie zgodne wysiłki zaowocowały efektownym wydarzeniem: 

w 1216 r. Chrystian przedstawił w Rzymie dwóch świeżo pozy- 

skanych dla chrześcijaństwa znacznych panów pruskich, Surwa- 

bunę z ziemi lubawskiej i Warpodę z Łężanii leżącej na Warmii 

nad Zalewem Wiślanym. Obu tych nobilów chrzcił osobiście pa- 

pież, który, uradowany pomyślnym rozwojem misji, miał ich. 

także hojnie obdarować. Oni zaś oddali swe ziemie w lenno Chry- 

stianowi. Reportera nie było z tymi panami w Rzymie, ale mo- 

'żemy sobie wyobrazić, jakimi oczami, wychynąwszy z pruskich 

ostępów, patrzyli na Wieczne AE. a po drodze na szmat Euro- 

' py, którą przemierzyli. | 
Ziemia lubawska i Łężania, które stanowiły zaczątek władz- 

twa terytorialnego Chrystiana, leżały na odległych krańcach 

Prus. Łężania znajdowała się w pomorskiej strefie wpływów. 
Oczywiście biskup dążył do poszerzenia i konsolidacji podporząd- 

kowanych mu feudalnie obszarów, coraz energiczniej starał się 

stworzyć własne państwo kościelne, podlegające — raczej teo- 

retycznie — wprost papieżowi, na wzór (arcy)biskupstwa w Ry- 
dze, co stanowiło element polityki Kościoła zmierzającego do 

osłabienia, rozkruszenia władzy świeckiej. Nic dziwnego, że sto- 

sunki Chrystiana z synem Mściwoja, Świętopełkiem Wielkim, 

znacznie się popsuły. Mimo to ekspansja na środkowe i północ- 

_ne Prusy trwała, zresztą biskup nieustannie POSZEROYA orężne- 

go wsparcia. 

Kiedy wpierw obok Gheystiaziai” a następnie zamiast niego 

ujawnił się inny, o wiele groźniejszy konkurent do spadku po po- 

gaństwie, Świętopełk pierwszy zorientował się w rozmiarach nie- 

bezpieczeństwa i nie zawahał się podnieść broni przeciw pancer-- 

nym nosicielom jedynej prawdy. Ignorując oburzenie i lawinę 

potępień ze strony świata chrześcijańskiego, w tym książąt pol- 

skich i samego papieża, związał się z Prusami, nie zwracając



  

uwagi czy to są poganie, czy zbuntowani. peźkicj, a więc — 
'w oczach prawowiernych — apostaci. Łatwo uzmysłowić a 

_ jaką wywołał furię, zwłaszcza Krzyżaków. 

Sojusz pomorsko-pruski trwał 12 lat, od początku pierwszej 

wojny Świętopełka z Zakonem do końca trzeciej i ostatniej, czyli 

rozegrany w latach 1242—1253. Prusowie wielokrotnie wykazali 

swą dzielność (a także to, co określano jako: feritas prutensis "aj 

dzikość pruską), sami lub wespół z Pomorzanami odnieśli szereg 

- błyskotliwych zwycięstw, zdobyli i zniszczyli wiele grodów krzy- 

żackich, wciąż jednak brakowało im jakiej takiej organizacji, 

_ jedności, konsekwencji, wytrwałości. Tymczasem Niemcy, potęż- | 

ny blok etniczny liczący 6 do 8 milionów ludzi, systematycznie 

dosyłali posiłki. Świętopełk musiał się ugiąć i zawrzeć nieko- 

 rzystny pokój, pozostawiając Prusów własnemu losowi. Później 

jeszcze Mściwoj II, jego syn, w czasie krótkotrwałej wojny. 

z Krzyżakami sięgnął do tych samych sprzymierzeńców, wcześnie 

jednak się zorientował, że połączone ich siły nie sprostają prze- 

ciwnikowi, który zresztą też miał sojuszników — w Polsce. 

Ale więzy łączące oba ludy zarówno w pokoju, jak i w woj-. 
nie okazały swą wartość. Prusowie mieszkający na pomorskich 

lub spomeranizowanych ziemiach zachowali wierność wobec swych 
OD "władców i nie łączyli się z wrogami; w każdym razie nic nam 

poc 4 o tym nie wiadomo. Z ich szeregów wyszło wielu trzynasto- 
wiecznych komesów, a wśród nich najwybitniejsi, jak Wajsyl, 

kolejno wojewoda świecki, gdański i tczewski, jego brat Glabu- 
| ma, podczaszy gdański, dalej syn pierwszego Żywan i drugiego 

Piotr, być może również podkomorzy świecki Zadyk, domnie- 

many brat Wajsyla i Glabuny — oto przykład jednego tylko, 

zu stosunkowo dobrze znanego rodu pruskiego w służbie pomor- 

'...,._ skiej. Na pewno było ich o wiele więcej, ZAM wśród szere- 

W? _ gowego rycerstwa. - 
OE Dodajmy przy okazji, że Wajsyl i /Glabuna (oraz Zadyk, jeśli 

istotnie był ich bratem) podarowali wieś Pelplin — dzisiaj mia- 

- -sto, siedziba biskupstwa chełmińskiego — na założenie i wyposaże- 
nie klasztoru cystersów; kościół poklasztorny stał się właśnie 
biskupią katedrą. Jest kwestią sporną, czy wieś ta była uprzed- 
nio darowana Wajsylowi za zasługi przez Mściwoja II, czy też 
dawniej już należała do niego i do jego braci jako majątek 

m 

2% 

       



rodowy. Jeśli przyjąć to drugie, na co istnieją poważne poszla- 
ki, okazałoby się, że nobilowie pruscy posiadali rodowe majątki 

|. na lewym brzegu Wisły, na ziemiach, które ARDY za rdzenne 

"/_, Pomorze. 
ów Po śmierci Świętopełka Wielkiego między jego synami, _ Mści- 

wojem i Wartysławem, wybuchła walka o całość schedy. Mściwoj 

_.._ dążył do zjednoczenia państwa, prawdę mówiąc, nie przebierając 

_". zbytnio w środkach. Po początkowym sukcesie dostał się do nie- 

". woli brata i był przez niego więziony w Raciążu, mocnym gro- 

dzie na wyspie, w pobliżu Tucholi. Wkrótce uwolnili go wierni 

mu rycerze, lecz walka trwała dalej. Książę wysłał pismo do 

margrabiów brandenburskich, z którymi okresowo się związał, 

z prośbą o szybką pomoc (ok. 1271 r.). Zredagował je dyploma- 

tycznie, wymieniając w znaczącej kolejności komu, prócz niego, 

pomoc ta jest tak bardzo potrzebna. Na pierwszym więc miejscu 

niemieckim mieszczanom Gdańska, na drugim Prusom, na trze- 

cim — specialiter fidelibus Pomeranis, szczególnie wiernym Po-. 

morzanom. Dyplomatyczność pisma polegała na wysunięciu na 

czoło gdańskich Niemców? Kolejność dwu SAROM miejsc budzi 

refleksje.. g>ł 

Pomorzanie podzielili się na stronników "Mściwoja. i Warty- 

sława, stąd mowa o „szczególnie wiernych”, czyli zwolennikach 

Mściwoja. Czy zatem można wnioskować, że pomorscy Prusowie 

nie mieli wahań, nie popierali obu stron, lecz murem stanęli za 

'. starszym z braci, za seniorem? Wiele okoliczności ówczesnych 

___ i późniejszych wskazuje, że tak właśnie się stało. Mowa tu oczy- 

| wiście o możnych, z pospólstwem mogło być rozmaicie. 

NY Nie wiadomo, kto z tym ważnym pismem do Brandenburczy- 
4 _" ków posłował. Uczony niemiecki Max Perlbach domyśla się, że © 

' był nim Prus Zadyk. © | 
-0O bliskich związkach, osobistych i rodzinnych, Pomorzan 

'z Prusami wiemy bardzo mało. Ale istniały one na pewno. Jeśli 

książę Sambor, młodszy brat Świętopełka Wielkiego, zamierzał 

się żenić z córką pruskiego nobila Prerocha, to chociaż książęca 

rodzina się sprzeciwiła i do tego nie dopuściła, rzecz sama musia- 

ła być do pomyślenia. O Prerochu wiemy, że razem z dwoma 

innymi wielmożami pruskimi posłował do księcia Konrada mazo-. 
wieckiego z żądaniem okupu, czyli „podarków” dla Prusów. 

       



  

  

Zapewne był rikijsem, więc naczelnikiem Sasinów lub Pomezań- 
czyków. Jego córka okazała się więc w końcu nie dość dobrą - 
partią dla księcia juniora, ale z pewnością odpowiadała pozycją 

któremuś z komesów, oczywiście pod warunkiem przyjęcia 
chrztu. Bez wątpienia wiele pruskich dziewcząt weszło do po- 

morskich rodów. Widzimy więc, nawiązując do imion już przy- 

toczonych, że domieszka pruskiej krwi w narodzie PA jest 

znaczna, o czym raczej na ogół nie wiemy. 

Na Pomorzu Gdańskim — i zresztą w innych dzielnicach Pol- 

ski także — mamy liczne nazwy miejscowości, które pozostały 

po wymarłym ludzie. Niektóre są tak oczywiste, że nie wymaga- 

ją objaśnień. Więc Pruszcz, a nawet trzy Pruszcze: Gdański, 

w byłych powiatach tucholskim oraz w świeckim, dalej Prusowo 

pod Żarnowcem, Prusy pod Czerskiem i wiele innych. Poza 

Pruszczem Gdańskim, który od bardzo dawna był zamieszkały 
przez wolnych Prusów, nazwy pozostałych miejscowości mogą 

pochodzić od osadzonych tam jeńców wojennych. Na wschód od 

'Nogatu naturalnie roi się od pruskich nazw, z których najbar- 

dziej znane to Elbląg, Kwidzyn, a pewnie też Sztum. Żuławy — 
te również najprawdopodobniej wywodzą się z pruskiego solowo, 

co znaczy cypel lądu, ostrów. 

_ No a Gdańsk? Istnieje poważne przypuszczenie, że i on, po- 

dobnie jak Gdynia, ma co najmniej bliski związek z pruskim 
słownictwem. Brzeźno, obecnie nadmorska dzielnica Gdańska, 

w XIII w. nazywało się Prusicino. ź i 

Wiele stron, i to już od XIII w., zapisano na temat BEAM 

nia nazwy Kaszubi, Kaszuby. A tak, już siedem wieków temu 
nazwa ta nie tylko była niejasna, ale także budziła zaciekawie- 
nie. Gerard Labuda wyraża następującą opinię: 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wywodzi się ona od tematu 
kas, już to określającego ziemie bagniste, moczary, już to mającego zna- 

czenie przezwiskowe; w obu wypadkach nie jest wykluczone pochodzenie 
tego wyrazu z języka pruskiego. 

Więc złośliwe miano ukute przez sąsiadów, które z czasem 
' przyjęło się wśród tych, którym je ze śmiechem darowano? Cał- 
kiem możliwe. Przecież wiele innych nazw w ciągu wieków 

utrwaliło się i doznało nobilitacji, kiedy już zatracił się sens do- 
wcipu lub szyderstwa. Także imię Prusów powstało zapewne od 

*
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_ litewskiego prusno, czyli — excusez le mot — ryło, pysk. Belo- 

có, Łesocć — to nazwy wewnątrzkaszubskie pochodzące od wza- 

jemnych żartobliwych przezwań. 

Dla zachowania należytej skromności zauważmy, że gdy. 

"o nazwie własnej Pomorzan, a również Polaków nikt jeszcze nie 
słyszał, Prusów z imienia zapisał Geograf bawarski już w połowie. 

IX w. Los sprawił, że niemieccy konkwistadorzy rozprzestrzenili 

ją daleko na zachód i południe Europy jako swoją. Ta szczegól- | 

na pośmiertna kariera pokonanych dobiegła kresu dopiero w na- 

szych czasach, kiedy w 1947 r. decyzją sprzymierzonych zwy- 

cięzców II wojny światowej państwo pruskie, część Rzeszy Nie- 

 mieckiej, zostało zlikwidowane — wraz z nazwą. Tej właśnie 

pożałowania godnej karierze należy przypisać, że w Polsce nie 

przyjął się słuszny i sprawiedliwy projekt nazwania wojewódz- 

, twa olsztyńskiego — pruskim, na | PoPUAtAR pierwotnych gospo- 

darzy tego kraju. 

Jak doszło do tego, że zdobywcy w białych płaszczach znaczo- 

nych czarnym krzyżem znaleźli się w Prusach i je podbili? 

Jest to, mimo wysiłków pokoleń historyków, zagadnienie wciąż 

niedostatecznie wyjaśnione i sporne. 

Wydarzenia sprzed siedmiu i pół stulecia mogą nie być tak 

bardzo odległe, jakby z liczby lat zdawało się wynikać. Funkcjo- 

nują w świadomości ogarniętych nimi narodów dlatego, że nie 

miały charakteru incydentu bez doniosłych konsekwencji. Prze- 

ciwnie, spowodowały łańcuch następstw, które ciągnęły się do 

ostatnich dziesięcioleci, które i dziś, i długo jeszcze będą istniały 

_" w pamięci zbiorowej, chociaż sam przebieg wydarzeń obecnie już 

o nikogo specjalnie ni ziębi, ni grzeje. i 

| Litewska uczona Marija Gimbutas w książce The Balts wy- 

danej w 1963 r. przedstawia pogląd (powszechny wśród uczo- 

nych bałtyjskich, a nieobcy także niektórym polskim), że około 

r. 1200 Prusowie posiadali cały obszar po wschodniej stronie 

- dolnej Wisły od Gdańska do ujścia Drwęcy i następnie linią 

równoleżnikową po Narew i Niemen. Zatem także ziemia cheł- 

mińska, określona nazwą Kulmas, miała do nich należeć. 'Daw-



  

niej jeszcze, na przykład w epoce. brązu, Prusowie (Bałtowie) 

mieli rozprzestrzeniać się znacznie dalej, obejmując większą część 

terytorium dzisiejszej Polski i sięgając na Połabie; istotnie, na 

Połabiu poświadczone są nazwy pochodzenia najpewniej bałtyj- 
skiego. 

Polska dzielnicowa drugiej połowy XII i początków XIII w. 
nie była w stanie prowadzić aktywnej polityki, co w stosunkach 

 polsko-pruskich oznaczało impas, ponieważ plemiona pruskie znaj- 

dowały się w nie lepszym położeniu. Notoryczny brak źródeł nie 

pozwala na ścisłą ocenę rzeczywistej sytuacji na tym pograniczu. 

Późniejsze doniesienia krzyżackie mówiły o rujnujących, miaż- 

dżących nawet najazdach pruskich na Mazowsze, o setkach spa- 

lonych kościołów, o wyludnieniu, zapewne jednak były znacznie 

przesadzone celem podniesienia wybawicielskiej roli Zakonu, 

przywołanego — w tej interpretacji — wręcz na ratunek mazo- 

wieckich chrześcijan; rycerze teutońscy zasłonili ich własną 
piersią. 

Konrad mazowiecki, który ich zaprosił, nie wykazał bystrej 

orientacji ani wtedy, kiedy Krzyżacy zaczęli się sadowić u po- 

łudniowego skraju ziemi chełmińskiej, ani później, kiedy opano- 

wali już znaczną część Prus. Ale kto wówczas ją wykazał? Żaden 

z książąt polskich. Nie można tego powiedzieć również o Świę- 
topełku Wielkim ani o biskupie Chrystianie, który został po- 

szkodowany najwcześniej, najbardziej bezpośrednio i najbardziej 

dotkliwie, a ten właśnie spośród partnerów powinien był najle- 

piej oceniać położenie i przewidywać możliwy rozwój wypadków. 

  

Na ówczesny stan rzeczy nie wolno patrzyć oczami ludzi dzi- 

siejszych, bo to prowadziłoby do nonsensownych ahistoryzmów, 

tylko oczami naszych przodków. Konrad, w przeświadczeniu 
własnym i doradców, którzy podsunęli mu myśl sprowadzenia 

Krzyżaków, w swoim mniemaniu ryzykował niewiele, w grani- 

cach politycznej normy. Podarował im ziemię chełmińską niemal 

tak, jak Zagłoba Niderlandy, bo faktycznie nią nie władał, bo 

co najmniej częściowo znajdowała się w rękach pruskich. Zwią- 
zanie Prusów walką z Zakonem bardzo mu odpowiadało, gdyż 
zyskiwał wolną rękę w zabiegach o krakowską dzielnicę, a jedno- 

cześnie mógł liczyć na terytorialne korzyści w samych Prusach. 
I nawet nie pomylił się ze szczętem: istotnie i jemu, i następcom 

j 
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udało się to i owo uszczknąć z krzyżackich zdobyczy. A jeśliby 

przy okazji przyczynił nieco kłopotów Świętopełkowi i Chrystia- 

nowi, nie trapiłyby go wyrzuty sumienia, zwłaszcza wobec księ- 

cia pomorskiego, któremu szczerze życzył rychłej zguby. 

Inne były motywy postępowania Świętopełka. Przybycie no- 

wego partnera zapewne nie wprawiło go w zachwyt, ale począt- 

kowo też nie alarmowało. Po pierwsze, wyposażenie Zakonu 

"w ziemię odbyło się nie jego kosztem. Po drugie, z Chrystianem 

toczył spór o zwierzchność nad tymi ziemiami pruskimi, które 

znalazły się pod pomorską kontrolą lub weszły w orbitę jego 

wpływów, wolno mu więc było przypuszczać, że w przybyszach 

znajdzie przychylnych uczestników rozgrywki z biskupem, nie za 

darmo oczywiście, ale z wyraźnym zyskiem dla siebie. Po trze- 

cie, mógł liczyć, że dadzą się oni użyć przeciw Konradowi. Miał, 

być może, gotowy plan podziału zdobyczy w Prusach. 

Czy on i Konrad zdawali sobie sprawę z siły, jaką posiada 

i jaką może uruchomić Zakon Niemiecki? Uważam, że nie. Zakon 

został powołany do walki o Ziemię Świętą i zadanie to pełnił 
tam lepiej lub gorzej. Jego wybitny zwierzchnik Herman von 

Salza kursował między Italią i Niemcami, między papieżem i ce- 

sarzem, a jeśli kiedykolwiek zajrzał na teren walk z Prusami, 

to jedynie raz, w 1238 r., gdy wystawił dokument dla Chełmna; 

ale mógł był to zrobić także gdzie indziej, wcale nie fatygując się 

na miejsce. Tutaj zastępował go Herman Balk. Zatem ośrodek 
dyspozycji znajdował się daleko, naczelna władza zakonna za- 

interesowana była sprawami nie mającymi nic wspólnego z po- 

morską peryferią. Zdarzył się wprawdzie incydent między Krzy- 

żakami i królem węgierskim o władztwo nad kraikiem w Sied- 

miogrodzie, lecz i to działo się z dala i nie wiadomo, czy istota 

konfliktu dotarła do świadomości nadwiślańskich książąt. 

Książęta mogli sobie kalkulować z uzasadnieniem, że instala- 

cja Zakonu — to znaczy jakiejś jego części — w ziemi chełmiń- 

skiej przyniesie im również takie pożytki, jak uznanie i pochwa- 

 łę ze strony papieża i cesarza oraz ożywienie gospodarcze i pod- 

niesienie poziomu techniczno-cywilizacyjnego, a także kultural- 

nego ich krajów, wzmocnienie prestiżu. 

Pomysł sprowadzenia zakonnych rycerzy przeciw ,Saracenom” 
nie był czymś nowym ani szczególnym, nikomu nie przynosił 

5$— L. Bądkowski, Odwrócona...



        

ujmy, jak to widzimy chociażby na przykładzie Hiszpanii. 
Chrześcijańscy rycerze ganiali po Europie i Małej Azji i przele- 

wali krew w bojach o rozpowszechnienie wiary. Można było ra- 

czej się obawiać, że cała ta inicjatywa zakończy się fiaskiem. Na 

Pomorzu przedtem już osadzono joannitów i kalatrawensów. Zbie- 

rali oni jakie się dało dochody ź książęcych uposażeń, ale przez 

głowę im nie przeszło ani dobrać się do skóry Prusom, ani gdzieś 

tu tworzyć własne państwo. Początkowo na to samo zanosiło się 

32 Krzyżakami. Kto mógł przewidzieć, jak NPA zmianie 

ulegnie ich postawa? 

_ Jeśli kto, to przede wszystkim Chrystian, *z nadania papies- 

kiego biskup i władca Prus, co prawda w przeważającej jeszcze 

części in partibus infidelium. On, dostojnik kościelny, człowiek 

doskonale znający Europę, powinien wiedzieć, z kim ma do czy- 

nienia. Ale on też na pewno liczył, że łatwiej dogada się z nie- 

mieckimi konfratrami (sam najprawdopodobniej był Niemcem) 

niż z Konradem, a zwłaszcza twardym, konsekwentnym Święto- 

pełkiem. Trzeba pamiętać, że rola Konrada ograniczyła się do 

uposażenia Krzyżaków ziemią chełmińską. Prusy, z punktu wi- 

dzenia ówcżesnych pojęć prawnych, leżały w gestii Chrystiana. 

On ich tam wpuścił. 

Wszyscy na ogół się zgadzają, że pozycja prawna Zakonu 

obejmującego ziemię chełmińską nie jest jasna. Odnosi się wra- 

żenie, że komuś od początku zależało na tej niejasności. Podej- 

rzanym jest Zakon, który najważniejszy dla sprawy dokument, 

tak zwany kruszwicki, sfałszował. Ale wykluczyć nie można, iż 

podwójną grę stosował również Konrad, dając wpierw duże obiet- 

nice, potem wycofując się z nich rakiem, co nie bardzo mu się. 

udało, ponieważ miał do czynienia z graczami lepszymi od siebie. 

Jedna w każdym razie rzecz pozostaje niewątpliwa, obojętne 

czy obarczać Konrada winą za sprowadzenie Zakonu, czy nie. 
Otóż i on, i inni książęta polscy popierali Krzyżaków systema- 

tycznie, aż do początków i nawet w głąb XIV w. Przez' bez mała 

sto lat nie połapali się w następstwach usadowienia się ich w ziemi



  

śekalkstiej 1 i Prusach. Łokietek ocknął się pero kiedy zajęli 

Pomorze Gdańskie. 

Niektórzy nasi historycy, dostrzegając tę krótkowzroczność 

polskich książąt, gniew swój chętnie wyładowują na... Świętopeł- 

ku. Zygmunt Wojciechowski napisał: „Z Krzyżakami współdzia- 

łał i uzurpator gdański książę Świętopełk; niebawem miał poznać, 

co znaczy wdzięczność krzyżacka”. 

Też mi satysfakcja! Istotnie, Świętopełk udzielił im aktywnej 

pomocy i jemu przede wszystkim przypadła zasługa zwycięstwa 
pierwszej wspólnej z nimi wyprawy przeciw Prusom zimą 

1233/34 r., w bitwie nad Dzierzgonią. Ale, po pierwsze, udał się 

na tę wyprawę razem z Konradem mazowieckim, Kazimierzem 
kujawskim i Henrykiem Brodatym (śląskim), być może, pod ich 

Ha presją, a w każdym razie z konieczności, by opinia Polski chrze- 

ścijańskiej i chrześcijańskiej Europy nie zwróciła się przeciw 

niemu, no i z wyrachowania, żeby być tam, gdzie spodziewano 

się sukcesu i płynących stąd korzyści. Po wtóre, on pierwszy i na 

długo jedyny ocenił niebezpieczeństwo krzyżackie i już po 

kilku latach skierował przeciw niemu broń. | 

Sprzymierzył się z Prusami, ale stanął wobec koalicji krzy- 
żacko-polskiej. Mimo ogromnych wysiłków przegrał i tylko dzię- 

ki swym talentom oraz żelaznej wytrwałości ocalił księstwo. 

_ A flirt książąt polskich z Zakonem trwał; posunął się nawet do 

_. wspólnych planów rozbioru Pomorza Gdańskiego, którego lwia 

część miała przypaść Krzyżakom. W XIII w., na przeszło 60 lat 

przed zaborem Pomorza, Świętopełk udaremnił ten zamiar. Nie 

jego więc pomawiać o krótkowzroczność. Ę 

'_ Patrząc jednak na sprawy w kontekście historycznym, nie po- 

winniśmy przecież lekkim sercem potępiać książąt polskich, któ- 
rzy nie mogli więcej, niż mogli. Byli partykularnymi władcami 

małych dzielnic i nie umieli myśleć kategoriami wyższej polityki. 

Sprytnie uchylili się od udziału w krucjatach, ale był to spryt 
małego formatu. Tutaj srogo zemściła się na nich nieobecność 

tam, w Palestynie, w tyglu doniosłych wydarzeń, gdzie pozna- 

wali się najwybitniejsi mężowie stanu i wodzowie średniowiecz- 

nej Europy, gdzie kształtowała się przodująca technika wojenna, 

gdzie uczono się zawiązywać swoje i rozplątywać cudze misterne 

 



j ula dzie czerpano ż wiedzy i zdobyczy. Wschodu. 
*_ książętom zabrakło tej szkoły. 
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__ sobą koszty. To s Z 2 ogólycje wniosków, , jekie historia - 
(oz wysunąć. 

 



  

Nasi dzielni 

rabusie 

Kiedy na plaży nadmorskiej zbieramy bursztyn, nie zdajemy 

sobie sprawy, że łamiemy dawne regale, przywilej monarszy, że 

innymi słowy przywłaszczamy sobie rzecz, która według niegdy- 

siejszego prawodawstwa przysługiwała na zasadzie monopolu 

władcy ziemi plażę tę obejmującej. I dziś mogłaby powstać kwe- 

stia, czy wybieranie kawałków skamieniałej żywicy nie koliduje 

z prawem, a jeśli nikt się tym nie przejmuje, to dlatego, że na 

plaży znaleźć można niemal wyłącznie drobne okruchy. Co in- 

nego gdy chodzi o bursztynodajne pokłady, jakie odkryto w 

Gdańsku na początku lat siedemdziesiątych. Tu państwo wkro- 

czyło słusznie, przeganiając prywatnych eksploatatorów. 

Ludzi średniowiecza w pełni obowiązywało regale burszty- 

nowe, gdziekolwiek ta skamielina została znaleziona, w ziemi, na 

plaży czy w rybackiej sieci, chociaż i oni, rzecz jasna, starali 

się ukryć przynajmniej część znalezisk i po cichu upłynmnić. 

- Postępowali podobnie ze wszystkim, co się na strądzie poja- 

wiło, co morze naniosło, ale pan ziemi, w miarę umacniania swej 

władzy, rozciągał coraz ściślejszą kontrolę nad brzegiem. Bo 

brzeg przynosił cenne przedmioty, zwłaszcza w pobliżu uczęsz- 

czanych morskich szlaków handlowych, a to dzięki licznym wów- 

czas wypadkom wchodzenia na mieliznę lub rozbijania się stat- 

'ków. Otóż zwyczaj, który z czasem ukształtował się w prawo, co 

prawda nigdy nie aprobowane powszechnie, oddawał w ręce 
właściciela brzegu wszystkie rzeczy pochodzące z wraku, sam 

wrak, a w pewnych wypadkach nawet rozbitków, którzy stawali 

się jego niewolnikami. Wcale tego nie uważano za rozbój. 

 



    
  
  

"Prawo to, zwane nadbrzeżnym (po łacinie ius naufragii), po-- 

siada bogatą literaturę, a wśród niej obszerne pogłębione studium 

Stanisława Matysika. Ius naufragii częściowo wywodzi się ze sta- 

rożytności, ale wtedy było stosowane bardzo rzadko, jeśli chodzi 

o normalnych mieszkańców wybrzeży, bo piraci oczywiście zaw- 

sze stosowali własne reguły. Na brzegach europejskich zaczęło 

stawać się powszechne w VII w., rozkwitło w średniowieczu, a w 

szezątkowych formach dotrwało aż do w. XVIII! Nie będziemy tu 

wnikać w argumentację uzasadniającą jego funkcjonowanie, wy- 

starczy powiedzieć, że wynikało z feudalnej koncepcji władztwa, 

ze społecznych i ekonomicznych stosunków epoki, z obyczajów 

i również z wierzeń. Katastrofę morską bowiem, podobnie jak 

inne nieszczęścia, częstokroć uważano za karę boską zesłaną na 

grzeszników. 

Pożytki z rozbicia się statku przypadały feudalnemu panu 

wybrzeża. Mógł nim być król, książę, jakikolwiek lenny zwierz- 

chnik świecki lub duchowny, więc na przykład biskup albo opat 

czy też zakon rycerski. Właśnie rycerze Zakonu Szpitala Naj- 

świętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie — tak 

brzmiała pełna nazwa, którą zastąpiliśmy Krzyżakami — szcze- 

gólnie twardo i szczególnie długo utrzymywali w mocy prawo 

nadbrzeżne na swoim terytorium. Ale najczęściej, jawnie czy 

skrycie, korzystali z niego mieszkańcy wybrzeży, którzy znajdo- 

wali się najbliżej miejsc WYDROOK i tylko czyhali, żeby złapać, 
co się da. 

Nasi średniowieczni Pomorzanie nie byli nic lepsi — a raczej 

według ówczesnych kryteriów, nic gorsi — od innych wybrzeżan 

i to prawo zwyczajowe egzekwowali z całą gorliwością. Morze 

wyrzucało różne towary, niekiedy dużej wartości; dlaczego ich 

nie brać? Dlaczego nie wejść na uszkodzony i strądowany statek 

i nie opróżnić go do czysta, a także rozebrać wrak na budulec 

lub opał? Nasi przodkowie oczywiście robili to, a także robili, 

rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia znacznie paskudniejsze. 

Jest taka zachowana przez stulecia opowieść o siedmiu ryba- 

kach z Łeby, którzy nieźle sobie żyli, zbierając plony po niefor- 

tunnych statkach. Ponieważ w wyobraźni ludowej wszystko jest 
możliwe, więc raz przydarzyło im się niebywałe szczęście: wy- 
ciągnęli z morza samego Pana Jezusa. Takiemu rozbitkowi, ma 
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się rozumieć, nie wyrządzili krzywdy, lecz uhonorowali go na- 

leżycie, za co dostała im się wielka nagroda. Oto otrzymali przy- 

wilej uchylania się.od niepożądanych przez nich nakazów i sy- 

tuacji za pomocą zaklęcia: „nie chcemy”. Gdy przyszła pora nie- 

uchronnych przenosin na tamten świat, w ten właśnie sposób 

wykręcili się od dobrze zasłużonego piekła i wytargowali sobie 

wcale poczesne miejsce w niebie. Towarzystwo starych draniów 
nie odpowiadało świętym pańskim i samemu Piotrowi, cóż jed-. 

nak mogli poradzić, skoro wszelkie próby wyproszenia ich załat- 

wiali odmownie owym zaklęciem? W końcu któryś ze sprytniej- 

szych aniołów wpadł na pomysł zaaprobowany przez świętego 

Klucznika. Kiedy łowcy cudzego mienia przypadkiem znaleźli się 

w pobliżu bramy niebieskiej, anioł wrzasnął: „statek w strądzie!” 

Łebianie na łeb, na szyję rzucili się grabić, a bramę niebios co 

prędzej za nimi zatrzaśnięto. | 

Trzeba pamiętać, że z powodu braku instrumentów nawiga- 

cyjnych w wiekach średnich prowadzono żeglugę przede wszyst- 

kim wzdłuż wybrzeży, najchętniej w zasięgu widzialności lądu, 

co właśnie poważnie zwiększało niebezpieczeństwo wejścia na 

mieliznę lub skały, a w czasie sztormu wpędzenia statku na 

strąd. Ponieważ statki były małe, drewniane, niezwrotne i o sła- 

bym napędzie, łatwo ulegały katastrofie i stawały się łupem 

egzekutorów prawa nadbrzeżnego. | | 

O to prawo intensywnie zabiegali różni reflektanci i rzeczy- 

wiście bywało ono, chociaż rzadko, przedmiotem nadań suwere- 

nów ziemi. Starały się o nie także klasztory, wysoko sobie ce- 

nięc zyski z cudzego nieszczęścia. Lecz książęta gdańsko-pomor- 

scy mieli do nich taki sam stosunek, niechętnie zbywali więc 

srebrodajny interes. Przeciwnie, odstępując różne regalia (od- 

 nośnie do uprawnień książęcych należałoby mówić poprawnie 

ducalia, ale sens ten sam) na rzecz obdarowywanych, prawo nad- 

brzeżne zastrzegali dla siebie. Wobec tego klasztory uciekały się 

do fałszerstw, przedstawiając do potwierdzenia podrabiane przez 

siebie dokumenty z przywilejami, które w tym wypadku obejmo- 

wały już upragnione prawo łupienia rozbitków, nie istniejące 

w oryginalnych nadaniach. Najlepszą okazją do takich praktyk 

była zmiana władcy, gdyż ówczesne kancelarie nie prowadziły 
zbyt szczegółowego rejestru akt, a poza tym wielu czynności 
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prawnych dokonywano ustnie, wobec świadków, którzy : z czasem 

wymierali. 

„I tak cystersi oliwscy podrobili dokument, w którym Święto- 

pełk Wielki rzekomo przyznał im prawo nadbrzeżne, lecz próba 

ta się nie powiodła. Tak samo, tylko z lepszym skutkiem, zadzia- 

łali benedyktyni ze Świętego Wojciecha, chociaż w oryginalnym 

nadaniu Świętopełk dobitnie zarezerwował sobie dochody z roz- 

bitków. Zakonnicy w autentyczny tekst wstawili rozporządzenie 

wręcz przeciwne. Podobny los spotkał dokumenty Mściwoja II. 

Ciekawie taką partię rozegrali cystersi z Dargunia na pogra- 

niczu Pomorzą Zachodniego i Meklemburgii, którzy z fundacji 

Świętopełka założyli filialny klasztor w Bukowie, na zachód od 

Sławna. Książę konsekwentnie nie obdarzył ich prawem nad- 

brzeżnym. Ale do ziemi sławieńskiej rościli pretensje książęta za- 

chodniopomorscy. Cystersi więc, dla pewności, udali się do nich, 

mianowicie do Barnima I i Wartysława III, o potwierdzenie 

Świętopełkowego nadania. Uzyskali je, lecz już z charakterystycz- 

nym dodatkiem: „prawo, które książęta do rozbitych statków so- 
bie zastrzegać mają zwyczaj, jeżeli katastrofa wydarzy się w gra- 

nicach posiadłości klasztornych, od wyrozumiałości i osądu mni- 

chów zależeć będzie”. Ostatnie łacińskie słowa tego tekstu ipso- 

rum discretioni et tudicio remanebit Stanisław Matysik tłumaczy 
wręcz: „pozostaje w wolnym posiadaniu mnichów”. Przekład 
swobodny, ale też do tego po prostu FBREWOA się okrężna for- 
muła o ,„„wyrozumiałości i osądzie”. 

Z charakteru średniowiecznej żeglugi wynikało — jak już po- 

wiedziałem — że wypadki strądowania zdarzały się stosunkowo 

często. Nie dość jednak często, jak na apetyty wybrzeżan. Na-. 

leżało więc w swoisty sposób pomóc statkom, aby rozbijały się 

częściej. W skład wypróbowanych metod wchodziło zwodzenie 

światłem, czyli rozpalanie ogni, które miały żeglarzom wskazać 

bezpieczne przejście, a prowadziły ich na skały lub mielizny. Ten 

podstęp znano już w starożytności; w średniowieczu został on 

szeroko rozpowszechniony. O pobożnych mieszkańcach wybrzeży 

Anglii południowo-zachodniej mówiono sarkastycznie, że „prosto 

z kościoła idą zapalać swoje światła”, zwodnicze oczywiście, 

Trudno pisanymi dowodami wykózać, iż Pomorzanie uprawiali 

ten proceder, ale jeszcze trudniej w to naprawdę wątpić. W tym:
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wypadku nie będziemy obawiali się pominąć słusznej w historii 

zasady, że ex silentio nie wynika żaden dowód. Zresztą konkret- 

nie o mieszkańcach Jastarni zachowały się — nazwijmy to tak — 

historyczne pogłoski, że oni właśnie odznaczali się szczególną ak- 

 tywnością na tym wdzięcznym polu. Mogło im to iść całkiem ła- 

two, bo dawniej nie było półwyspu, owej charakterystycznej ko- 

sy helskiej, tylko szereg wysepek; wystarczyło wskazać przejście 

między nimi, udając, że to już obejście wokół Helu, i oszukany 

_ właził na płyciznę. | 
Zachowała się też opowieść związana z Jarosławcem, miej- 

scowością nadmorską między Darłowem a Ustką. W czasie sil- 

nego sztormu zbliżył się do brzegu duży statek, szukając względ- 

. nie spokojnej przystani. Mieszkańcy Jarosławca rozpalili wielkie 

ognisko, które niby to oznaczało taką właśnie przystań, a w isto- 

cie zwabiło żeglarzy na mieliznę. Rozbitkom nikt nie pospie- 

szył z ratunkiem, bo rabusiom zależało przecież, aby wszyscy 

zginęli. Tak się też stało. Potem jarosławczycy ogołocili wrak 

doszczętnie. Za to jednak przez wiele lat dręczyło ich sumienie. 

Kiedy bowiem miało spaść na nich jakieś nieszczęście, ich oczom, 

jako groźny zwiastun, ukazywał się widmowy statek płynący 

w powietrzu nad morzem. Ń | 

Moralizatorskie zakończenie opowieści powstało zapewne póź- 
niej, kiedy Kościół podjął walkę z barbarzyńskim zwyczajem, 
w mniejszym lub większym stopniu kolidującym z głoszonym 

już nowym prawem, a w każdym razie z nowo kształtującymi 

się odczuciami ludzkimi. Długo jednak utrzymywały się modli- 
twy o „błogosławiony brzeg”, to znaczy o korzyści z rozbitych 
statków, czyli o ich źródło — katastrofy. Niestety, nie znamy 
żadnego tekstu tych modłów, gdyż prawdopodobnie nie posiadały 

one oficjalnej sankcji kościelnej, znamy natomiast zakazy ich 

odmawiania (i to jeszcze z XVIII w., właśnie z obszaru Bałtyku), 

zatem istniały na pewno. O tym, że Kaszubi nadmorscy wcale nie 

tak dawno pilnie wypatrywali bity, to jest darów morza innych 

niż ryba lub bursztyn, zaświadcza w swych książkach Augustyn 

Necel. Nie bez powodu sztorm północny zwali oni „złotą nordą”. 

Czy dzielne Kaszubki uczestniczyły w postępkach swych męż- 

czyzn? Tego z całą pewnością powiedzieć nie możemy. Robiły 
to Fryzyjki. A czemuż by nie przenieść na nasz brzeg następują-



  

cej, nieźle udokumentowanej opowieści? Pewna Fryzyjka porwa- 

ła beczkę masła z rozbitego statku. Nagle zobaczyła zbliżające- 

go się nadzorcę strądowego, który mógł odebrać jej łup i jeszcze 

dołożyć surową karę. Bez wahania rozebrała się całkowicie 

i mniej czy bardziej nadobnym ciałem zakryła beczkę. Strądowy 

okazał się mężczyzną bądź to niezwykle rycerskim, w niezwy- 
kle skromnym i wycofał się. 

'„Mieszczaństwo, w zrozumiałym interesie Bochi czadktjwa kai 

dlu, wypowiedziało prawu nadbrzeżnemu zaciekłą walkę. Nieja- 

kim sukcesem było wprowadzenie zasady, że jeśli z załogi ura- 

tował się chociaż jeden człowiek, wrak ze swym ładunkiem nie 

był już bezpański i nie podlegał zwyczajowemu prawu. Lecz 
sukces ten na pewno w licznych wypadkach obracał się przeciw- 

ko rozbitkom, jak to widzieliśmy na przykładzie opowieści z Ja- 
rosławca. Jeśli katastrofę przeżył jakiś niedotopek — należało go 

dotopić. I ludzie zainteresowani korzyścią robili to bez cere- 

monii. Nasi Pomorzanie też. 
Kościół miał ważne powody, aby osłabić pozycję suwerenów, 

zwłaszcza wielkich, i popierać miasta. Divide et impera należało 
do kanonu polityki ówczesnego Kościoła. Ten wzgląd, jak rów- 

nież ogólna dążność do humanizowania obyczaju, co przede wszy-_ 

stkim przypisać trzeba Kościołowi, doprowadziły do opowiedzenia 

się przez szczyty władzy duchownej przeciwko prawu nadbrzeż- 

nemu. Stało się to po raz pierwszy na synodzie w Rzymie 

w 1078 r. Na winnych stosowania tego prawa zaczęto nakładać 

karę ekskomuniki. W sto lat później III sobór laterański ponow- 
nie zajął się tym problemem podtrzymując groźbę klątwy, ale 

wyjaśniło się przy tym, że autorytet Kościoła zaangażował się 
w obronie tylko chrześcijańskich kupców i żeglarzy, a i to jesz- 

cze „płynących w uczciwych sprawach”. Takie ograniczenie by- 
ło zrozumiałe w klimacie epoki, stanowiło jednak doniosłą różni- 

cę, nie tylko ideologiczną, lecz także i przede wszystkim prak- 

tyczną, gdyż zainteresowanym grasantom zostawiało wygodne 
furtki interpretacyjne. 

Poza tym Kościół sam posiadał strukturę sakżólcą, która ag 
łabiała skuteczność decyzji powziętych na najwyższym szczeblu 

Mowa już była, jak klasztory i zakony rycerskie zabiegały o pra- 

wo nadbrzeżne; również poszczególni biskupi rościli sobie do nie- 
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go pretensje i niejednokrotnie Ak. je kóry stanow- - 

czym zakazom papieży i "kierowniczych organów kościelnych. 
Energiczna walka miast, wsparta postępującym zrozumieniem 

wyższych interesów, bardzo powoli prowadziła do zmiany sytua- 

cji. 

Godne uwagi, że powszechnego zwyczaju obdzierania rozbit- 

ków jakoby nie stosowali pogańscy Prusowie. Tak stwierdza. 

w swej kronice Adam bremeński w XI w. I więcej jeszcze. Ów 
Adam określa ich jako homines humanissimi — ludzi najbardziej 

ludzkich, przyjaznych, prócz tego „spieszących z pomocą tym, 

którzy rozbijają się na morzu lub przez piratów są napastowani”. 

Nie umniejszając opinii o dawnych Prusach (ściśle o mieszkań- 

cach Sambii) należy zauważyć, że informacja kanonika z Bremy 

swoiście poświadcza odmienność ustroju społeczno-gospodarczego, 

jaki panował u wschodnich sąsiadów Pomorzan, zapóźnionych 

w rozwoju w stosunku do feudalnej Europy chrześcijańskiej. Po 

chrystianizacji Prusowie nadrobili to zapóźnienie i pojęli bodźce 

zachęcające do posługiwania się prawem nadbrzeżnym. 

Na Pomorzu Gdańskim pierwsze jego ograniczenie wprowadził 

Świętopełk Wielki w latach około 1220—1227. Dokument wysta- 
wiony kupcom lubeckim chroni rozbitków przed grabieżą na 
brzegu podległym księciu, za opłatą jednak w wysokości 10 grzy- 

wien srebra od statku większego, a 5 od mniejszego. Nie dość na 

tym: przywilej przysługiwał jedynie statkom płynącym z kra- 

_ jów chrześcijańskich bądź do nich zdążającym; ale za to wszy- 
stkim, nie tylko lubeckim, co. w ówczesnych praktykach dwu- 

stronnych układów oznaczało poważny postęp, chociaż wobec 

monopolistycznej roli lubeckiej żeglugi była to raczej teoria. Po- 

stanowienie swoje Świętopełk wymownie kwalifikuje słowami: 

libertas hactenus inaudita — wolność do tej pory niesłychana. 

Widzimy, jak wolny postęp czyniło zrozumienie nowych prądów. | 

W kilkanaście lat później ten sam książę poszedł jeszcze da- 
lej, zapewniając wolność osobistą i zachowanie mienia rozbitków 

bez żadnych opłat, lecz już tylko i wyraźnie w stosunku do Lu- 

beczan. W.1253 r. Świętopełk Wielki i jego syn Mściwoj roższe- 
4 eh całkowicie zniesienie prawa nadbrzeżnego wobec PO 

— kich chrześcijan — przynajmniej na pergaminie. 

Podobnie postępowali książęta Pomorza Zachodniego Barnim r 

    

4 

     



  

  

  

76 

  

3 
I
 

S
k
 
7
 

Po
e 

i Wartysław III, raczej jednak tylko w stosunkach z obywate- 
lami Lubeki, głównymi zresztą udziałowcami bałtyckiej żeglugi. 

- Mściwoj II w 1293 r. wydał przywilej dla elblążan stwierdza- 

jący zwolnienie ich od okupu po katastrofie. Potwierdzili to Prze- 

 mysł II i Władysław Łokietek, następcy Mściwoja na pomorskim 

stolcu. Elblążan rabowano przecież na Pomorzu, na co się skar- 

żyli. i | 
Dokumentów dotyczących zagadnienia prawa nadbrzeżnego 

zachowało się więcej, na przykład Rady Miejskiej Gdańska 

z 1299 r. czy Jaśka Święcy, pana Darłowa, z 1333 r. Ich wielość 
_i powtarzanie się w różnych wariantach świadczy, że żaden akt 

nie miał mocy ostatecznej i nie był w pełni przestrzegany (na- 

wet przez wystawcę), że postęp w obaleniu okrutnego — jak 

dziś byśmy to oceniali — prawa dokonywał się opornie, bo mimo 

potężniejącej presji Kościoła i retaliacji miast, najbardziej zaan- 

gażowanych w handel, zbyt wielu było po iorowanych w wy- 
ciąganiu z niego zysków. 
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i skandaliczna 

   
W opowieści o Sedenzie, papieskim wysłanniku i biskupie, 

nic nie jest całkiem pewne. Ani stanowisko w hierarchii, ani 

imię, ani wypadek losowy, jakiemu miał ulec, ani czas, kiedy 

rzekomo to się wydarzyło. Same niejasności. A jednak nie sposób 

oprzeć się wrażeniu, że opowieść ta, przynajmniej w ogólnym 

zarysie, opiera się na gruncie prawdy. : 

Chodzi tu o wypadek wykonania prawa nadbrzeżnego gdzieś 

na pomorskim brzegu, między Gdańskiem a Oksywiem. Rzecz 

dotyczyła wybitnej osobistości, wskutek czego uwięzienie jej 

utrwaliło się w tradycji. Mogło się to dziać w pierwszych deka- 
dach XIII albo jeszcze w końcu w. XII. Wydarzenie pociągnęło 

'za sobą poważne skutki. Ale już na wstępie trzeba postawić sobie 

pytanie: skoro mamy do czynienia z wybitną osobistością i po- 

ważnymi skutkami, dlaczego sprawa ta nie pozostawiła po so- 

bie wyraźnego śladu w dokumentach, które dla XIII w. są jed- 

nak dosyć liczne? Na to pytanie nie umiemy odpowiedzieć, chociaż 

z drugiej strony można bezpiecznie przyjąć, że na pewno wiele 

ciekawych i swego czasu głośnych historii utonęło w niepamięci. 

Zasadniczy wątek opowieści o Sedenzie wygląda następująco. 

Papież Innocenty IV (na stolicy Piotrowej od 1243 do 1254) po- 

zostawał w bliskich kontaktach z królem duńskim Erykiem IV 
(panował od 1241 do 1250) i w pewnych sprawach wysłał do 
niego legata. Sedenza — będziemy konsekwentnie tak go nazy- 

wali, chociaż ta forma powstała najpewniej drogą zepsucia ja- 

kiegoś oryginalnego imienia — wiózł w darze dla króla cenną 

relikwię, mianowicie głowę św. Barbary, męczenniczki z Niko- 

    

  

 



medii nad Morzem Marmara, która poniósła śmierć w 306 r. Eryk 

w tym czasie przebywał na Gotlandii, chroniąc się tam podobno 

przed zarazą grasującą w Danii właściwej. Wysłannik więc po- 

dążył za nim, lecz w drodze gwałtowna burza zagnała jego sta- 

tek na pomorskie wybrzeże. Ocalonego z katastrofy biskupa poj- 

mano w niewolę. Spędził w niej szereg lat, podobno aż dziesięć, 

obracając żarna i śpiewając nabożne pieśni. 

Ten śpiew łaciński przyniósł mu wreszcie ratunek, iyszał 

go bowiem przejeżdżający biskup z Kamienia i uwolnił jeńca. 

Książę pomorski Świętopełk, wzruszony losem dostojnego legata, 

zniósł w swych posiadłościach prawo nadbrzeżne, ale zachował 
głowę św. Barbary, którą później umieścił w grodzie Sartawice 

nad Wisłą. | 

Legenda ta ma szereg wariantów. Jeleń z nich — jak się 

zdaje najstarszy — podany razem z innymi W przeniesieniu i cu- 

dach św. Barbary, łacińskim manuskrypcie z pierwszej połowy 

XIV w., jest ogólnikowy i mglisty, mówi tylko o nieokreślonych 

pątnikach wracających z Rzymu, którzy tam mieli ukraść po 
prostu głowę świętej. Burza wyrzuciła ich na pomorski brzeg i te- 

raz im z kolei zrabowali ją tubylcy, czyli — nasi zaradni przod- 

'kowie. Inne wersje są bardziej szczegółowe, występują w nich 

legat biskup Sedenza, następnie książę nowo nawróconych Po- 

morzan (identyfikowany ze Świętopełkiem Wielkim), biskup ka- 
mieński, mowa wyraźnie o wybrzeżu gdańskim, o zmuszeniu Se- 

denzy do niewolniczej pracy, o umieszczeniu relikwii w Oliwie 
lub Sartawicach, przy czym obok głowy św. PA występuje 

jeszcze drzazga krzyża Chrystusowego. 

Jest rzeczą oczywistą, że w intencjach autorów tej legendy 

i jej rozpowszechniaczy głównym bohaterem był nie legat ani 
ktokolwiek inny, lecz święte szczątki, oraz że chodziło im o wy- 

jaśnienie, jakim sposobem owa głowa znalazła się na Pomorzu. 
Innego wyjaśnienia nie ma. 

Warto zanotować, że według jeszcze jednej wersji anonimo- 

wy książę neofitów pomorskich odbył podróż do Rzymu i tam 

uzyskał tę cenność od papieża w podarku. Informacja na pierw- 
szy rzut oka zupełnie nieprawdopodobna, ale niezmiernie cieka- 
wa i, być może, nie ze wszystkim pozbawiona podstaw. Wiemy 
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już przecież, że paru wybitnych neofitów pruskich rzeczywiście 

podróżowało do Rzymu. A pomorscy nie mogli? 

'Wydedukowanie z legendy: czasu wydarzenia jest bardzo tia 

dne. Niejaką wskazówkę może stanowić twierdzenie zamieszczo- 

ne w Przeniesieniu, jakoby wydobyty z niewoli legat przez 

- wdzięczność dla biskupa kamieńskiego załatwił mu wyłączenie je- 

go diecezji spod kompetencji metropolii gnieźnieńskiej i podpo- 

rządkowanie jej bezpośrednio Rzymowi. Wiemy, że istotnie Ka- 

mień uzyskał tę tak zwaną egzempcję w 1188 r. i ponownie w 

1217. Wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, aby mogła wcho- 

dzić tu w grę pierwsza data; raczej druga. Zatem rzecz musiała- 

by się dziać na pograniczu rządów Mściwoja I Spokojnego i je- 

go syna Świętopełka Wielkiego lub ewentualnie nawet starszego 

brata Mściwoja — Sambora I. Otóż ten ostatni miał dwóch synów: 

Subisława II i Świętopełka. O tym Świętopełku kompletnie nic 
nie wiemy prócz tego, że niepewna o nim wzmianka odnosi się 

do r. 1215. Ale nie ma powodu wytrącać go z rzędu ludzi niegdyś. 

istniejących. Może to on jako pierwszy zetknął się z relikwią po 

małoazjatyckiej męczennicy, może uwalniał domniemanego le- 

gata, może nawet podróżował do Rzymu? O pobycie któregokol- 

wiek z książąt gdańsko-pomorskich w Wiecznym Mieście znikąd 

nie słychać, mówi o tym tylko ta jedna wersja legendy, spisana 

około 1330 r., więc późno. Lecz przecież wysyłali oni posłów, 

a musiały to być osobistości wysoko postawione, niekoniecznie 

tylko duchowne, mógł się więc wśród nich znaleźć junior panu- 

jącej dynastii, którego jednak nie zapisano z imienia, jak zresztą 

nie zapisano i innych. 
W jednym z dokumentów z 1248 r. "pówkada Świętopełk Wiel- 

"ki, że pieczętuje go pierścieniem złotym, który nosi na palcu, po- 

nieważ okrągłą pieczęć dał swoim zastępcom reprezentującym go 

na procesie z Krzyżakami, jaki toczył się w stolicy ówczesnego 
świata chrześcijańskiego. O tym pierścieniu, który jakimś cu- 
dem zachował się, opowiemy osobno. Na pewno tej wielkiej pie- 

częci, niejako państwowej, nie powierzał przedstawicielowi nis- 

kiej rangi, tylko komuś ważnemu i bardzo zaufanemu. 

Sprawa domniemanego legata Sedenzy i głowy św. Barbary 

bynajmniej nie utonęła w wymienionym rękopisie. Powstanie te- 

go utworu, zlepionego ze starszych — w tym jednego zaginione- 
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go — tłumaczy się zapotrzebowaniem na dzieło hagiograficzne, 

dające opis życia czczonej postaci, dzieje wędrówki jej szczą- 

tków, cuda, jakie za ich przyczyną miały się dokonać. Anonimo- 

wy autor Przeniesienia miał więc powody, aby opowieść o tym 

wszystkim utrwalić, zwłaszcza że na ziemiach od niedawna chrze- 

ścijańskich i dopiero chrystianizowanych relikwie, tak wysoko 

wtedy szanowane, były bardzo wartościową rzadkością, którą 

niezmiernie się chlubiono; chciano im zapewnić szczególny kult. 

W trzysta lat potem opowieść podjął dominikanin elbląski (lub 

gdański) Szymon Grunau. 

W środowisku historyków ten autor nie ma dobrej reputacji, 

ciekawe jednak, że o ile dawniejsi badacze nie chcieli traktować 

go poważnie i odmawiali mu wszelkiej wartości, o tyle dzisiej- 

si ostrożniej i nieco łaskawiej do niego podchodzą. Powodem tej 

zmiany jest ustalenie w jego Kronice pruskiej szczegółów zasta- 

nawiająco trafnych, które nie bardzo wiadomo, skąd wziął. Naj- 

pewniej czerpał z zaginionego dziś oryginału kroniki dominika- 

nów elbląskich. (Tamtejszy konwent powstał w 1238 r.) Może 
miał też jakieś inne źródła, po których ślad się nie zachował; co 

prawda historycy w to nie wierzą. 

Otóż Grunau do legendy o Sedenzie dorzuca szereg informa- 

cji sprawdzających się pozytywnie, ale i takich, których chrono- 

logia jest niemożliwa. Że umiał on przeinaczać i fantazjować, 

a brak ścisłości nie spędzał mu snu z powiek — to rzecz pewna. 

Podaje on, że ,„Engelterus”, syn króla duńskiego, przyjaźnił 

się z „Synebaldusem” z Genui, późniejszym papieżem Innocen- 

tym IV, już w czasie wspólnych studiów w Paryżu. Potem ów 

papież posłał jemu, jako królowi duńskiemu (właśnie Erykowi IV, 
jeśli między formą „Engelterus” i formą „Eryk” postawimy znak 

równości) relikwię. Uczynił to przez swojego zaufanego Sedenzę. 

Już dawniejsi surowi krytycy tego kronikarza zwrócili uwagę, że 

Innocenty IV istotnie zajmował się kwestią rozbitków (lecz nie 
on jeden spośród papieży) i że korespondował z Erykiem, a Max 
Perlbach pytał ze zdumieniem, skąd Grunau posiadał prawdzi- 

wą wiadomość, że Innocenty IV przed swym wyborem nazywał 
się Sinibaldo Fieschi z Genui? 

Niestety, skrzydlate domysły psuje nam chronologia kronika- 

rza: studia paryskie obu przyjaciół umieszcza w r. 1219. Do Si- 
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nibalda mogłoby to przylegać, do Eryka nie, bo wtedy miał on 
trzy lata. Za to Grunauowa data zbliża nas do dwu dat wymie- 
nionych wyżej: 1215 i 1217. Dodajmy przy okazji, że na rok 1217 

kładzie się początek rządów Świętopełka Wielkiego, więc i ten 
władca zaczyna już wchodzić w grę, nie tylko jego prawie nie- 

znany kuzyn imiennik. 

Można by się nie dziwić, że ńidzwykła przygoda legata Sedenzy, 

prawdziwa czy w jakiejś mierze zmyślona, zostawiła po sobie 

ślad w tradycji ludowej. Wybitny znawca kaszubszczyzny Nie- 

miec Friedrich Lorentz na początku XX w. zapisał opowieść 

o niej, zasłyszaną w Żarnowcu. Nosi ona istotnie charakter ludo- 

wy, nie podaje żadnych nazwisk, imiennie określa tylko św. Bar- 
barę, skupia się na ciężkim losie biskupa-rozbitka, jest w narra- 

cji prościutka. Co prawda zawiera ona rzecz zaskakującą — datę 

uwolnienia jeńca przez biskupa ze Słupska (!), co miało przypaść 

na rok 1390. Według żarnowieckiej opowieści biskup płynął 

z Rzymu do Gdańska i po rozbiciu statku dostał się w ręce soł- 

tysa w Gdyni. Inny wariant, opowiadany w Rumii, utrzymuje, że © A 
Sedenzę uwięzili mieszkańcy Oksywia. W A wypadku cho- 

dzi o wybrzeże gdańskie. 

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie ta data. Nie chodzi 

o jej oczywistą błędność — w końcu KIV w. podobna przygoda 

' dygnitarza kościelnego na pomorskim brzegu byłaby zupełną 

   

niemożliwością — tylko o sam fakt podania tak ścisłej daty wy- 

darzenia, które jakoby miało miejsce przed z górą pięciuset laty. 

Stanisław Matysik wyrąża pogląd, że źródłem opowieści ludowej - 

znanej na północny zachód od Gdyni jest nie tyle uporczywa pa- 

mięć ludu kaszubskiego, co właśnie kronika Szymona Grunaua, 

której treść w tym fragmencie mogła być wykorzystywana do ka- 

zań, zwłaszcza w Żarnowcu, ponieważ w tamtejszym kościele 

' klasztornym, zgodnie z twierdzeniem naszego dominikanina, 

umieszczono drzazgę krzyża Chrystusowego, świętość z pewno- 

ścią nie mniejszą niż głowa św. Barbary. Matysik zwraca też 

uwagę na pewne podobieństwo daty zawartej w kronice (1219) 

i podanej przez mieszkańców Żarnowca (1390). Przeinaczenie 
tych dat nietrudno sobie wytłumaczyć, jeśli uwzględni się łań- 

cuszek ust i uszu, przez jaki przechodziły. 

Grunau na pewno miał pośredników. Jednego z nich, i to bar- 

| 6 — L. Bądkowski, Odwrócona...    
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"dzo wpływowego, możemy wskazać natychmiast. Mowa o ks. Sta- 

nisławie Kujocie. Dzisiejszy autorytet mediewistyczny, Gerard. 

Labuda, oceniając najwybitniejszą pracę Kujota Dzieje Prus 

Królewskich, wytyka jej przestarzałość „pod względem metodo- 

logicznym i konstrukcyjnym już w momencie ukazywania się”, 

ale od razu dodaje, że „pod względem faktograficznym stanowi 

ona nieocenioną wprost kopalnię wiedzy”. W Dziejach Prus Kró- 

lewskich o Sedenzie i jego misji ani słowa, a z relikwią po św. 

Barbarze spotykamy się dopiero przy okazji opanowania Sarta- 

wic przez Krzyżaków (1242), skąd zdobywcy przenieśli ją do 

Chełmna. 

Dziś jednak mało kto pamięta, że ten czcigodny ziomek z Bo- 

' rów Tucholskich prócz naukowych miał także aspiracje literackie. 

Pisał utwory fabularne o temacie historycznym pomorskim. Otóż 

jest on autorem obecnie. całkiem zapomnianej quasi-powieści pt. 

Głowa św. Barbary, wydanej po raz pierwszy w 1874 r. i póź- 

niej wznawianej, nawet w Chicago. Bezsprzecznie utwór ten, li- 

teracko naiwny i słabiutki, mógł podtrzymać wśród ludu życie le- 

gendy o Sedenzie, który tu oczywiście występuje, chociaż pod 

imieniem Pietro, jako biskup z Italii i poseł papieski do króla 

Danii. W utworze Kujota katastrofa wydarzyła się w czasach Su- 

bisława I Krzewiciela, a wyzwolenie legata nastąpiło w czasach 

Sambora I, czyli w ósmej lub dziewiątej dekadzie XII w. Więcej 
zresztą uwagi poświęca autor dalszym losom głowy św. Barbary, 

. które warte są poznania. 
Mimo baśniowo-moralizatorskiego chąrakteru opowieści o Se- 

' denzie, mimo jasności celu, dla którego została ona opracowana 

w czternastowiecznym manuskrypcie, utrzymuje się przypuszcze- 

'nie, że podobny wypadek zdarzył się istotnie. Osiemnastowiecz- 
ny prawnik lubecki Dreyer, zajmujący się specjalnie prawem nad- 

 brzeżnym i posiadający doskonałą znajomość odnośnych doku- 
mentów zachowanych w lubeckim archiwum, wyraził zdanie, że 

pod wpływem kazania „o złym prawie rodyjskim”, jakie niefor- 

tunny rozbitek miał wygłosić do Świętopełka i pomorskich ko- . 

mesów, książę wydał swój znany przywilej datowany na lata 

1220—1227, znoszący prawo nadbrzeżne (za niezbyt wygórowa- 

nym wykupem) wobec chrześcijańskich żeglarzy. 

/Komentując ten pogląd Matysik stwierdza, że „dokument jest 

 



  

rzeczywiście nieco wyjątkowo sformułowany”, ponieważ książę 

powiada tam, iż swoim przywilejem „łamie statuta przodków” 
i udziela „wolności do tej pory niesłychanej”. Poza tym Matysik 

podkreśla niezwykły zasięg aktu, który obejmuje wszystkich 

żeglujących chrześcijan. W sumie polski uczony stwierdza, że ta 

„legenda jest prawdopodobna”. | 

Istnieje przecież pewien szkopuł. Wprawdzie Świętopełkowy 
dokument ma brzmienie naprawdę zastanawiające, ale tylko w 

przytoczonych sformułowaniach, poza tym jest prawniczo zwięz- 

ły i suchy. Gdyby krótko przedtem rozegrała się ta bądź co bądź 

bulwersująca i malownicza historia i zwłaszcza gdyby uwolnio- 
ny po dziesięcioletniej pracy przy żarnach hierarcha kościelny 

co dopiero palnął przemówienie, oczekiwalibyśmy, że w doku- 

mencie znajdzie się chociażby krótka o tym wzmianka. No i trud- 

no uwierzyć, żeby nigdzie, a przede wszystkim w Rzymie, nie | 

zachował się ślad tak interesującej afery. 

_' Chyba że za przykładem ks. Kujota (literata, nie historyka) 

przeniesiemy ją jednak w schyłek XII w. Wtedy uwierzymy 
"we wszystko i posiłkując się wyobraźnią, opowiemy ją od po-. 

czątku, dodając wiele nowych szczegółów. Uwzględnimy dwie za- 

stanawiające okoliczności. Po pierwsze, kościół w Sartawicach, 

stojący na dawnym grodzisku, jest pod wezwaniem Św. Barba- 

ry. Po drugie, jej kult był żywy wśród flisaków właśnie tam; za- 

chowała się mglista świadomość, że to WEZ jest w jakiś szcze- 

gólny sposób z nią związane.



        

  

  

Katastrofa 

w Sartawicach 

Kult doczesnych szczątków osób uznanych za świątobliwe, 

godne naśladowania i zdolne do roztoczenia opieki nad żyjący- 

mi ma bardzo stare pochodzenie. Znał go już buddyzm pierwot- 
ny, a chrześcijaństwo, szczególnie średniowieczne, doprowadziło 

do rozkwitu i jawnego zwyrodnienia, nadużyć, najbezczelniej- 
szych fałszerstw żerujących na ciemnocie i naiwności. Energicz- 

ną walkę z tym kultem podjęła reformacja, SEP Ala jego : zna- 

czenie, ale nie eliminując go. 

W średniowieczu więc cześć dla relikwii, obejmująca zresztą 

nie tylko szczątki ludzkie, lecz i przedmioty związane z wielbio- 

nymi osobami, osiągnęła apogeum. Św. Helena, matka Konstanty- 
na Wielkiego, znalazła w Jerozolimie drzewo krzyża Chrystuso- 
wego — w trzysta lat po ukrzyżowaniu. Nikt nie dociekał, jakim 
sposobem drzewo to przetrwało trzy wieki i dało się rozpoznać — 
człowiek wierzący nie pyta o mechanizm cudów — nikt też, przy- 
najmniej z prostaczków, nie zauważał fenomenu, że drzewa te- 
go stale przybywało. Mnożyły się również te same cząstki tych 
samych świętych, a kościoły dumne z ich posiadania prowadziły 
zaciętą polemikę, który z nich jest szczęśliwym dzierżycielem praw- 
dziwych. Relikwie kradziono i wyrywano sobie zbrojnie. 

W roku 1039 książę Czech Brzetysław I dokonał rujnującej 
wyprawy na Polskę, jako największą zdobycz uwożąc z Gniezna . 
prochy św. Wojciecha, które nie szczędząc honorów wprowadził 
następnie do Pragi. Oskarżony o to przed papieżem wykpił się 
łapówkami, o czym czeski kronikarz Kosmas informuje wyraźnie 
i bez żenady. Na ciężką stratę znalazła się w końcu rada: w 

 



  

1127 r. w Gnieźnie kieieżióńó dowe tego męczennika, a przecież 

nie mógł mieć dwóch. 

Na fali ogromnego kultu relikwii dobrze powodziło się twóż 

niakom, wyłudzaczom pieniędzy od łatwowiernych. Dla przed-- 

siębiorczych handlarzy drzazgi krzyża świętego ani autentycz- 

ne gałązki z Ogrójca współczesnego Chrystusowi nie były dość 
wymyślnym towarem. Wśród wielu innych osobliwości sprze- 

dawali kawałki gąbki, z której pojono Jezusa na krzyżu, mleko 

oślicy niosącej Go na swym grzbiecie, pasemka koszuli Matki 
Boskiej, a nawet — to nie zmyślenie — Jej mleko matczyne, do- 

zowane we flakonikach, oraz inne dziwy, które należałoby trak- 

tować jako bluźnierstwo. W tym przedmiocie osiągnięto zdumie- 

wający poziom wyobraźni. 

Na kult relikwii możemy dziś patrzeć jako na pogański, bał- 

wochwalczy, zabawny, także makabryczny. Oto fragment z epilo- 

gu wymienionej już quasi-powieści ks. Kujota: 

[W Gdańsku w] r. 1577 wpadła czereda do kaplicy, zniszczyła wszy- 
stko, a srebrną trumnę stopiono. Gdzie się podziała św. głowa, nikt nie 

wiedział. Teraz posiada ją katedra gnieźnieńska, część czy całą. 

"Wyraźnie nie jest to już taki problem, chociaż autor, jakby 

nie zdawał sobie sprawy, jak to wszystko szczególnie brzmi, da- 

lej pisze w tym tonie: 

Inne cząstki także się przechowały. Jak zwykle, dawano też od gło- 

wy św. Barbary do znacznych kościołów cząstki. Jedna cząstka przecho- 

_ wywała się w kościele pelplińskim jeszcze po cystersach. Gdy roku 1622 
kościół Jezuitów w Szotlandzie był poświęcony, darowali ojcowie pelpliń- 

scy na prośbę króla Zygmunta III jezuitom kawałek św. relikwii, który 

zapewne dotąd tam się przechowuje. 

Ironizowanie byłoby łatwe i nie na miejscu. Trzeba rozumieć 
mentalność tamtych ludzi. Głowa św. Barbary znalazła się 
w Gdańsku w ten sposób, że za dług zaciągnięty u mieszczan na 

prowadzenie wojny trzynastoletniej Kazimierz Jagiellończyk dał 

ją miastu w zastaw razem z drzazgą krzyża św.; sam wszedł 
w ich posiadanie w zdobytym Malborku. „Tak to wysoko wten- 

czas cenili Gdańszczanie święte szczątki!” — komentuje ks. Ku- 

jot. Nie dostrzegał ich komercyjnej wartości, którą widać król 
RĘ: Span dostrzec umiał. 
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"W czasach nam bliskich kult ten bynajmniej nie wygasł, cho- 

ciaż przeniósł się (albo raczej rozszerzył) na teren świecki i na in- 

ne kategorie ludzi otaczanych nimbem. Oddziełono serca Fryde- 

ryka Chopina, Juliusza Słowackiego, Henryka Dąbrowskiego 

i umieszczono je osobno jako relikwie po czczonych osobisto- 

ściach. Ze współczesności można przytoczyć więcej przykładów 

tego rodzaju czci dla zwłok ważnych postaci. Więc z A AE 

śmiać? 

Wracamy do losów głowy św. Barbary. Zatem Ostatecznie nie 

wiemy, jakim sposobem znalazła się na Pomorzu. Wnioskując 

logicznie należałoby sądzić, że wpierw złożono ją w najważniej- 

szym ośrodku religijnym kraju, to znaczy w opactwie oliwskim. 

Potem Świętopełk Wielki (no bo chyba on) przeniósł ją czy może 

ukrył w. Sartawicach, grodzie dość silnym, ale położonym na pe- 

ryferii państwa. Z pewnością bezpieczniejsza byłaby w grodzie 

stołecznym, toteż powodów tej decyzji dociec nie możemy. Nie- 

wykluczone, że chodziło mu o stworzenie miejsca kultowego pro- 

mieniującego głównie na wnód, to znaczy na ziemię chełmiń- 

ską, na Prusy. 

W 1242 r. wybuchła pierwsza wojna pomorsko-ktzyżścka, 
w której brali również udział książęta mazowieccy i wielkopol- 

scy jako sojusznicy Zakonu, oraz Prusowie jako sojusznicy Po- 

morzan. Wojna przyniosła sukces stronie krzyżackiej. Święto- 

pełk stracił Sartawice, Wyszogród (część dzisiejszego Fordonu) 

i Nakło. Nadto na poręczenie pokoju musiał oddać Krzyżakom 

w zakład syna Mściwoja i kilku dygnitarzy. Wprawdzie pod ko- 

niec wojny odzyskał Sartawice, ale już bez owej świętej głowy. 
Piotr z Dusburga, autor. Kroniki ziemi pruskiej, tak przed- 

stawia zdobycie Sartawic: 

Brat Dytryk de Bernheim, były marszałek, pod każdym względem 
mąż dzielny i wielkiego ducha — bo był jak Ulisses, a ramieniem nie po- 

śledniejszy od Hektora — oraz czterech braci i dwudziestu czterech zbroj- 

nych w nocy w wigilię św. Barbary Panny i Męczenniczki podeszli pod 

Sartawice, gród Świętopełka, chyłkiem przyłożyli drabiny do wału i do- 
stawszy się do niego znaleźli pięćdziesięciu, którym straż była zlecona, 

tęgich siłą a sprawnych do broni. Na nich rzucili się bracia mężnie ze 

swoimi dwudziestu czterema. Tamci, stawając do walki, mężnie się bro- 
4



  

nili. Raz ci, to znów tamci byli SORO i tak walka między nimi trwa- a 

ła od wschodu słońca aż do trzeciej [tj. dziewiątej — przyp. L. B.] go- 

dziny. Na koniec sam Pan Bóg, który. ufnych nie odstępuje, zesłał z nie- 

ba powodzenie i zwycięstwo, zaczem prócz niewielu, którzy ujść zdołali, 

wszystkich zabili, a dziewięćdziesiąt niewiast z dziećmi tamże zabranych 

w łyka powiązali. Potem znaleźli w sklepie pudło czy skrzynię, a w niej 

puszkę srebrną, w tej zaś głowę św. Barbary Panny i Męczenniczki. Na 
jej widok padli na twarze wielbiąc Boga za znalezienie tak chwalebnego 

daru. Tedy niosąc święte cząstki wyszli z wielką radością ze sklepu [...] 

Potem brat Dytryk zlecił kilku braciom i zbrojnym straż grodu, 

a sam z niewielu wrócił, wioząc święte relikwie ku Chełmnu, gdzie ducho- 

wieństwo i lud wprowadzili je do kościoła, a następnie w Chełmnie złoży- 

li, gdzie aż do dziś dnia nieustannej czci zażywają dla częstych cudów, 

które Pan Bóg przez nie sprawia. | 

Piotr z Dusburga pisał w trzeciej. dekadzie XIV w. i dla przed- 

stawianych przez siebie wydarzeń, znacznie wcześniejszych, *ko- 

rzystał ze źródeł, przede wszystkim z tak zwanej Relacji Henry- 

ka von Hohenlohe, która powstała około 1247 r. Czerpie z niej 

„obficie i niemal dosłownie, w niektórych miejscach coś dodaje, 
w innych ją cenzuruje. Z wypadkiem wymownej cenzury mamy 

do czynienia również i właśnie w opisie wtargnięcia Krzyżaków 
do Sartawice. 

Relacja powiada: 

Wtedy szukano skarbów na zamku. Wtedy przyszli bracia do. pewne- 

go lochu, tam znaleźli skrzynię zamkniętą na dwa zamki i opieczętowa- 

ną pieczęcią pana Świętopełka. Gdy rozbito skrzynię, znaleziono w niej 

szkatułę pięknie srebrem okutą. Kiedy ją otwarto, znaleziono tam głowę 

z plecionym warkoczem, a bok niej list, w którym napisano, że jest to 

głowa św. Barbary. Wtedy bracia upadli na kolana i dziękowali Bogu 

za tak wielką łaskę. 

  

Widzimy tu kilka ach zhiań. "Otóż Piotr" 
z Dusburga chciał zataić, że: po pierwsze, bracia zakonni po zwy- 

cięstwie przede wszystkim rzucili się na rabunek, po drugie, że 

relikwię znaleźli raczej przypadkowo, wypatrując skarbów, po 

trzecie, że głowa św. Barbary była starannie zabezpieczona przez 

| Świętopełka, który zaopatrzył ja w swoją pieczęć i „atest” stwier- 

dzający jej tożsamość. i / 

Rabunek wprawdzie był (i oda pialtyiką wojenną, ale' 

nikt się nim nie chwali, a propaganda zakonna idealizująca ryce- 
rzy NMPanny, wolała więc ten fakt przemilczeć, zwłaszcza wo- 
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5. Cynowa Ba (czyli schowek na amulety, relikwie, pachnidła) zna- 
leziona w warstwie grodu gdańskiego, datowanej na koniec X w. 

bec zetknięcia się, w czasie tego rabunku, z tak ważną święto- 

ścią. Ta sama propaganda przedstawiała Świętopełka jako „syna 

diabła”, „syna nieprawości i zatracenia”, „przewrotnego”, „głu- 

chą żmiję”, jako barbarzyńcę i odszczepieńca, który na zgubę 

chrześcijan sprzymierzył się z poganami, wypadało zatem prze- 
milczeć, w jakim poszanowaniu przechowywał głowę świętej, po- 

stępując zgodnie z obyczajami innych książąt chrześcijańskich. 

Relacja Henryka von Hohenlohe ma charakter oficjalnej, ale 

jakby wewnętrznej informacji. Sporządzono ją na polecenie te- 

goż właśnie wielkiego mistrza ze sprawozdań uczestników i świad- 
ków działań w Prusach i na Pomorzu oraz z dokumentów. Jest 

rzeczowa i w miarę obiektywna, chociaż oczywiście prezentuje 

punkt widzenia Zakonu. Natomiast pisana osiemdziesiąt lat póź- 
niej Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga, też zresztą wy- 
twór oficjalny, nastawiona była na gloryfikację dzieła zbrojnego, 
misyjnego, kulturowego rycerzy znaczonych krzyżem. Takie na- 
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stawienie pociągało za sobą konieczność pomniejszania i zohy- | 

dzania przeciwników; pozwalało tylko na wyolbrzymianie ich sił 

fizycznych. Praktyka stara jak świat. 

W cytowanym fragmencie Kroniki o zdobyciu Sartawic zwra- 

ca uwagę, że w Piotrze z Dusburga jakby walczyły dwie osobo- 

wości: historyka i propagandysty. Pierwszy nie pozwalał dru- 

giemu kłamać jednak zbyt bezczelnie. 

Dwudziestu dziewięciu ludzi atakuje gród broniony przez. 

pięćdziesięciu „tęgich siłą a TO do broni” i osiąga pełne 

powodzenie. Jak? 

Pomijając prawdziwość proporcji, kronikarz stwierdza dość 

wyraźnie, że walka toczyła się nie na wałach, lecz już wewnątrz 

grodu. Zatem napastnicy dostali się do środka jakimś pod- 

stępem, dzięki któremu nocny napad, dokonany chyłkiem, po- 

„ wiódł się. Autor przyznaje pokonanym męstwo, naturalnie po to, 

aby podnieść dzielność swoich. O rozprawieniu się ze zwyciężo- 

" nymi mówi bez skrępowania: mężczyzn wycięto, kobiety i dzieci 

powiązano w łyka. W tym miejscu Piotr prawdopodobnie nie za- 

uważył, że stosunek ilościowy obrońców do kobiet oraz nieokreś- 

lonej liczby dzieci wskazuje na raczej słabą obsadę nadgranicz- 

nego grodu. Zwiększa to jeszcze wrażenie, że nie spodziewano się 

tam napaści, że nastąpiła ona w warunkach nie usprawiedliwia- 

jących jej albo też w wyniku zdrady. Kujot-literat w swej po- 

wieści przyjął drugi wariant. Wypadki te rozegrały się 3 i 4 gru- 

dnia 1242 r. 

Na koniec kilka jeszcze zdań o niemej pókasetoj wydarzeń, 

a raczej — przyjmując cytowaną terminologię — jej cząstce. Mó- 

wiliśmy już, powołując się na Kujota, o dalszych peregrynacjach 

relikwii, zresztą na pewno niekompletnych. Trzeba tu koniecznie 

dodać, że posiadaniem głowy męczenniczki chlubił się także koś- 

ciół Św. Barbary w Gdańsku na Dolnym Mieście aż do ostatniej 

wojny — chociaż był protestancki. Znajdowała się ona w skrzyn- 

ce srebrnej i złoconej. W 1945 r. kościół został spalony i zrujno- 

wany. O relikwii słuch zaginął. 
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W roku 1238 doszło do wojny między Świętopełkiem Wiel- 
kim, a biskupem kujawskim oraz książętami Kujaw i Mazowsza. 

Była to typowa wojna średniowieczna między feudałami, krótko- 

trwała, obliczona na wyniszczenie, charakteryzująca się pożogą 

i rabunkiem. Z powodu niedostatku i mglistości źródeł history- 

cy różnią się między sobą w przedstawianiu jej przebiegu, ale 

przyczyny konfliktu i jego Ra, a także dalsze om są. 

dość dobrze znane. 

Głównymi antagonistami owej wojny byli z jednej asy ksią- 

żę Pomorza, z drugiej biskup Michał rezydujący w Włocławku; 

książęta Kujaw i Mazowsza odgrywali uboczną rolę, chociaż i oni 

także nieźle oberwali. Stosunki między tymi panami od dawna 

układały się niedobrze, co stanowiło element powszechnych wów- 

czas zmagań hierarchii kościelnej z władcami świeckimi o peł- 

ną niezależność Kościoła, jego immunitety, wreszcie o prymat 

władzy. 

Z, przyczyn, których nikt dotąd zadowalająco r nie wyjaśnił, 
Pomorze Gdańskie nie posiadało wtedy własnego biskupstwa, 

lecz jako archidiakonat należało do diecezji kujawskiej, mimo że 
pod względem obszaru dwukrotnie przewyższało kujawską część 

diecezji, a podobnie układały się proporcje również pod wzglę- 

dem zamożności i znaczenia. Anomalię sytuacji podkreślał fakt, 
że stolica władzy duchownej znajdowała się na dalekiej peryferii 

podległego jej terytorium. Możliwe, że takie rozwiązanie narzu-- 
cił Bolesław Krzywousty. 

Już Mściwoj I spokojny, ojciec Świętopełka, myślał zapewne 

 



    

o własnym biskupie i między innymi dlatego usilnie popierał ś 
Chrystiana, biskupa misyjnego Prus, któremu ofiarował i ubez- 
pieczył siedzibę w Zantyrze. Tę politykę kontynuował Święto-  - 

pełk, a gdy zakończyła się niepowodzeniem, próbował ustanowić 

u siebie Tetwarda, biskupa-nominata Sambii, którego Krzyżacy 
nie dopuścili do objęcia tej diecezji. To również — w wyniku pre- . 

sji wyższej władzy duchownej — nie dało pomyślnego wyniku 

i Tetward musiał się wynieść z Pomorza. Posiadanie hierarchy 

kościelnego we własnym kraju bynajmniej nie oznaczało, że wła- 

dza świecka mogła liczyć na święty spokój z jego strony, ale 

oczywiście stwarzało księciu sytuację o tyle wygodniejszą, że da- 

wało. mu więcej możliwości wywierania bezpośredniej presji. 

. Biskup Michał, zgodnie z nowym prądem panującym w Euro- 

pie, domagał się powiększenia swych uprawnień na Pomorzu, » ZA 

a zwłaszcza nieingerowania księcia w sprawy, które należały lub 

miały należeć do kompetencji biskupa. Świętopełk nie tylko 

sprzeciwiał się temu, lecz nawet podjął kroki odwetowe, między 

innymi wstrzymał dziesięcinę ceł z portu gdańskiego, od stu lat 

(przynajmniej formalnie) należną włocławskiej stolicy. Był to 

mocny cios w jej ekonomiczne podstawy, z którym Michał nie 

mógł się pogodzić. Szukał więc sprzymierzeńców w nieuchronnej 

rozgrywce. Miał po swej stronie księcia kujawskiego Kazimierza 

i mazowieckiego Bolesława, synów dobrze znanego Konrada, 

a ponadto nawiązał bliski kontakt z Świętopełkowymi braćmi, 

którzy, wzorem niemal wszystkich juniorów epoki, żywili do se- 

niora urazę za to, że wydzielił im zbyt małe dzielnice, aw ogóle 

najchętniej zajęliby jego miejsce. 

Świętopełk zdawał sobie sprawę z grożącego mu Alibzyne 

czeństwa i postanowił uprzedzić je szybkim uderzeniem. Wpierw 

> zneutralizował innego jeszcze partnera, Krzyżaków, zawierając 

ugodę z mistrzem krajowym Hermanem 'Balk w czerwcu 

1238 r. Następnie zaszachował swych braci, grożąc im odebra- 

niem dzielnie i wygnaniem, co było pogróżką zupełnie realną, 

tym bardziej że wśród poddanych Sambora i Ratybora wielu 

sympatyzowało z energicznym i wojowniczym Świętopełkiem. 

Michał uciekł się do często stosowanego środka presji kościel- 

nej: rzucił klątwę na księcia pomorskiego. Świętopełk, nie przej- 

mując się tym w najmniejszym stopniu, w sierpniu — wrześniu  



    

   
1238 r. najechał Kujawy. Czy stoczono jakąś poważniejszą bitwę, 

_ nie wiemy, ale raczej nie, prawdopodobnie doszło do kilku po- 
tyczek, w których zwyciężyli Pomorzanie. Najazd na ziemie 

przeciwników powiódł się całkowicie. Posiadamy tylko cząstko- 
we dane o rozmiarach wyrządzonych szkód, ale jak na skalę tych 

_ powszechnych w średniowieczu bijatyk są one dość imponujące. 

Pora ataku wybrana została dobrze, bo po żniwach. Samemu tyl- 

ko Michałowi pomorscy najeźdźcy zniszczyli 300 stogów zboża 

i 200 barci z pszczołami, puścili z dymem jego dwór pod Inowro- 

cławiem i niewątpliwie wszystkie napotkane wsie biskupie. Po- 
nadto zagarnęli: 177 koni wierzchowych, 229 koni pociągowych, 
69 źrebaków, 575 wołów, 1176 krów, nie podaną ilość cielaków, 

3174 owce, 1260 wieprzy. Wartość wywiezionych sprzętów osza- 

- cowano na 384 grzywny. Oczywiście wartość pieniężna uprowa- 

dzonego inwentarza żywego była wiele wyższa. 

Dokument, który wylicza straty w inwentarzu, szereguje je 

według wartości gatunku zwierząt. Na pierwszym miejscu koń 

wierzchowy, na ostatnim wieprz. Zastanowić może mała liczba 

wieprzy w stosunku do owiec i krów. Ale dokument w tym. 

miejscu mówi tylko o zabranych łupach, a dzielni wojowie po- 

morscy, hasając kilka tygodni po Kujawach i Mazowszu, musieli 

czymś się żywić i z pewnością nie żałowali sobie świń i drobiu, 
© których w ogóle się nie wspomina. 

Wojna w lecie 1238 r. zakończyła się pojednaniem. Zachował 

się, niestety, tylko akt ugody Świętopełka z Michałem, zawar- 

tej 80 listopada tegoż roku. Z niego właśnie pochodzą liczby po- 

dane wyżej, jak również mniejsza już wysokość szkód poniesio- 

nych przy tej okazji przez biskupa mazowieckiego i klasztor 

w Strzelnie. Ile ucierpieli książęta Kazimierz i Bolesław, nie wie- 

my. Ten pierwszy w każdym razie utracił na rzecz Pomorza, co 

prawda przejściowo, Bydgoszcz z okolicą. 

Osobliwością ugody zawartej w Inowrocławiu jest fakt, że 

funkcje arbitrów pełnili: biskup mazowiecki Piotr, bezpośrednio 

zainteresowany tą wojną, sześciu zakonników i kanonik płocki, 

sami duchowni, którzy nie mogli zachować się bezstronnie wobec 
antagonistów. A jednak orzeczenie ich wypada dość korzystnie 
dla Świętopełka. Zdjęli z niego klątwę, chociaż pod warunkiem. 

dopełnienia zobowiązań, co jednak było zrozumiałe, a wysokość



    

reparacji wojennych ustalili na poziomie znacznie niższym od 

_ wartości łupów oraz wyrządzonych szkód, dodatkowo jeszcze roz- 

kładając ich spłatę na raty. Można by argumentować, że faktycz- 

nym zwycięzcą w konflikcie okazał się Michał, bo odzyskał utra- 

cone dobra i uprawnienia na Pomorzu, razem z dziesięciną celną 

z portu gdańskiego, a nadto gwarancję, że władza świecka nie bę- 
dzie ingerowała w jurysdykcję kościelną, czyli że na przykład 

Świętopełk nie będzie mianował i odwoływał plebanów, co do tej 
pory książę uważał za swoje prawo. Ale czasy o tyle już się zmie- 

niły i walka Kościoła o immunitety poczyniła takie postępy, że 

Świętopełk prawdopodobnie zdał sobie sprawę z niemożności for- 

malnego sprzeciwiania się innowacjom. Że je później sabotował, 

jak tylko się dało, ta inna sprawa. 

Na jeszcze jedną, odmiennego rodzaju, osobliwość, warto zwró- 

cić uwagę. W dokumencie nakazuje się Świętopełkowi zwrot 
. wszystkich poddanych uprowadzonych z dóbr biskupa, ale ich 

liczby nie podano nawet w przybliżeniu. Nie można przypuścić, 

aby poszkodowany, znając co do sztuki liczbę zabranej zwierzy- 

ny, nie orientował się dokładnie w stratach poniesionych w lu- 

dziach, których również zaliczał do inwentarza, i to szczególnie 

cennego. Może rewindykacją „robów” miało się zająć osobne 

gremium? 

Zauważmy, że na tym przykładzie, drobnym zresztą, widzi- 

my ogromne trudności, jakie napotykają historycy badając wczes- 

ne (i nie tak bardzo już wczesne) dzieje Pomorza. W dziedzinie 

źródeł pisanych muszą się opierać niemal wyłącznie na doku- 

mentach, z których zachowała się tylko część, przy czym niektó- 

re są falsyfikatami, a dokumenty te są z reguły powściągliwe, 

zwięzłe i oczywiście pisane stosownie do mentalności i obycza- 

jów epoki, których w pełni poznać, a zwłaszcza zrozumieć nie 

jesteśmy w stanie. Historycy mogą też, ale w bardzo ograniczo- 

nej mierze, korzystać z kronik powstałych u sąsiadów. Natomiast 
na każdym kroku potykają się o brak kroniki własnej, krajowej, 

chociażby tak stronniczej jak Galla czy tak fantazyjnej jak Kad- 

łubka. Ten dotkliwy brak, o którym z emfazą mówił nasz, cyto- 

wany już, Tomasz Kantzow, powoduje, że w dziejach Pomorza 

wciąż spotykamy większe lub mniejsze zagadki, których bez- 

sporne rozwiązanie jest rzeczą niemożliwą. 

  

  

  

   



Dlaczego Świętopełk po zwycięskiej kampanii na Kujawach 

i Mazowszu przystał na daleko idący bądź co bądź kompromis 

z biskupem kujawskim? Dlaczego zgodził się, aby arbitrami 

_.. określającymi warunki kompromisu zostali wyłącznie przedsta- 

_wiciele strony przeciwnej? Dlaczego z kolei arbitrzy nie wyko- 

rzystali w pełni swej sytuacji? Tego wszystkiego nie wiemy, jak 

również nie wiemy, dlaczego w dokumencie ugodowym nie po- 

dano liczby uprowadzonych ludzi, skoro owce na przykład sta- 

- rannie obliczono na 3174 sztuki. 

' Za to szczegółowy spis zabranego inwentarza żywego posłu- 

żył uczonym do przeprowadzenia pewnych obliczeń, przybliżo- 

nych oczywiście. I tak ks. Władysław Łęga wyciągnął z niego 

wnioski odnośnie do proporcji gatunków bydła w ówczesnej ho- 
dowli. Zatem owiec byłoby 45/0, krów i wołów (wraz z cielęta- 

mi) 30,3%/0, wieprzy 17,9%/0, koni wierzchowych (wliczając źreba- 
ki) 3,50/o, koni sprzężajnych 3,2%0. Oswald Balzer poszedł dalej 

wa | przyjmując określoną liczbę złupionych wsi biskupich pokusił 

"się o zobrazowanie stanu gospodarki hodowlanej trzynastowiecz- 

nej wsi kujawskiej, co dałoby pogląd także na wieś pomorską, 
z uwzględnieniem jej większej nieco zamożności. 

Podstawa tych obliczeń jest bardzo niepewna, ale tak czy ina- 
czej wynik, zakładający zresztą dużą tolerancję, wskazuje na 

stosunkowo wysoki poziom ówczesnej hodowli, przynajmniej pod 

- względem ilościowym, gdyż na jedno hipotetyczne gospodarstwo 

przypadałoby od 16 do 26 sztuk bydła (łącznie z końmi), a mo- 
że i więcej. Oczywiście bydło to pod względem jakości było 
o wiele gorsze od dzisiejszego, dawało mniej mięsa, mleka, runa, 

siły pociągowej, ale to sprawa jasna. Dobry poziom hodowli nie 

jest niczym dziwnym, świadczy tylko o pierwotnym charakte- 

rze gospodarki pasterskiej, której dopiero zaczynała dorównywać 

gospodarka rolna, wciąż jeszcze obejmująca mały areał i nisko 

wydajna. | i 

Na liście strat biskupich honorowe pierwsze miejsce zajęły 
konie wierzchowe. Za nimi postępują konie pociągowe, stanowią- 

ce zresztą niecałe 40/0 pogłowia wołów roboczych. Wynika z te- 

go, że wtedy jeszcze koń roboczy nie był rozpowszechniony. Ho- 

dowla koni wymagała większej umiejętności i była kosztowniej-



sza niż hodowla innych zwierząt. Zagarnięte wierzchowce niewąt- 

pliwie, przynajmniej w znacznej większości, pochodziły ze stad- 
nin biskupich, a nie z gospodarstw chłopskich. Takie stadniny 

utrzymywali też nasi książęta, o czym świadczą nie tylko doku- - 

menty, ale także nazwy miejscowe, na przykład Kobyła i Koń- 

ski Ostrów w byłym pow. kościerskim, Kobyliłęg w tczewskim, 
Konarzyny w chojnickim oraz podobne na Żuławach. Własną 

stadninę posiadali również cystersi pelplińscy. 

Konie wierzchowe służyły przede wszystkim rycerstwu do 

służby wojennej, a także możnym do podróży i utrzymywania 

łączności przez posłańców. W walkach ginęły niewiele rzadziej 

niż jeźdźcy, co jeszcze podnosiło ich cenę. A ta była bardzo wy- 

soka. W 1240 r. książę Świętopełk kupił dwa konie za wieś, 

a w 46 lat później Mściwoj II zapłacił wsią Mieroszyno za je d- 

nego konia; był to chyba rumak wyjątkowej klasy. W końcu 

XIII w. cena konia na Pomorzu wynosiła około trzech grzywien 

srebra. Ceny wsi były na pewno wyższe, można więc przyjąć, że 

w cytowanych transakcjach kryje się jakiś haczyk. Może oddane 
wówczas przez książąt wsie były całkowicie zrujnowane i wyma- 

gały zagospodarowania od podstaw, a więc przedstawiały wartość 

gołej ziemi, a może wymiana ich na konie stanowiła gest szczodro- 

bliwości lub pańskiej fantazji. W każdym jednak razie dobry koń, 
przedmiot dumy właściciela, stanowił symbol jego zamożności. 

W latach 1238 i 1239 za rządów Świętopełka Pomorze Gdań- 
skie osiągnęło apogeum świetności. Na zachodzie należały do niego 

kasztelanie słupska i sławieńska, na południu odzyskana została 

linia Noteci i Brdy z Nakłem i Bydgoszczą, co przekreślało zdo- 

bycze Krzywoustego; na wschodzie usadowił się wprawdzie nowy 

sąsiad, Zakon Niemiecki, i zdążył nawet zagarnąć znaczną część 

dotychczasowej pomorskiej strefy wpływów w Prusach, ale jesz- 

cze nie wyglądało to groźnie, natomiast przysparzało dochodów 

z przepływu rycerzy, „gości krzyżowych”, osadników, kupców, 

towarów. Jednak mała wojna z biskupem Michałem oraz książę- 

tami Kujaw i Mazowsza, chociaż w sumie pomyślna (na tym- 

czasem), była tylko preludium do zmagań o wiele większych, w 

których główną rolę mieli przejąć Krzyżacy. 

W tej wielkiej wojnie doszło do otwartych bitew, znamionu- 
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; Miłośnicy historii i powieści historycznej interesują się przede 

wszystkim losami wysoko postawionych osób lub bohaterów dra- 

matu, ich działaniem, wydarzeniami politycznymi, wojną, na- 

tomiast mało na ogół zwracają uwagi na realia życia codziennego, 

na sprawy powszednie i przyziemne. Postawie tej trudno się dzi- 

wić i nie uważam jej za szczególnie naganną. My też zajmujemy 

się głównie tym, co ważne w naszym życiu osobistym i zbioro- 
wym, a sprawy ną przykład bieżących zakupów, posiłków, pła- 

cenia stałych rachunków załatwiamy mimochodem, one nam to- 
warzyszą jak gwar uliczny. h 

„Co prawda znacznym i przyjemnym zaskoczeniem okazał się 

sukces serii Państwowego Instytutu Wydawniczego traktującej 

o życiu codziennym różnych społeczeństw w różnych epokach, ś 
trzeba jednak uwzględnić, że ilość tych pozycji i ich nakłady, 

" dosyć zresztą duże, stanowią nikły procent historycznej literatu- 
- ry pięknej, popularno-naukowej i biograficznej, poświęconej lu- 

- dziom wybitnym i wydarzeniom doniosłym. (Życie codzienne na 
_' Pomorzu wczesnośredniowiecznym Teresy i Ryszarda Kiersno- ' 

_ 'wskich rozeszło się przecież w nakładzie 10000 egzemplarzy!) 
' Tymczasem wiedza o trybie i funkcjonowaniu powszedniości jest 

niezbędna dla zrozumienia mechanizmów działających w społecz- 

- ności i mających wpływ na jej kierunek. 

|.._W latach między obu wojnami światowymi w Lubrańcu na 

Kujawach w plebanii tamtejszego piętnastowiecznego kościoła ,. 

-_ prowadzono prace wykopaliskowe. Pewnego dnia tuż przed przer- SK ROM 
? ja A odsłonięto wejście do jakiejś nie znanej przedtem O 
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krypty czy wnęki. Archeolodzy postanowili przebadać ją po obie- 

dzie i poszli się posilić, natomiast trzej pomagający im robotnicy 

 chwalebną skądinąd pracowitością zabrali się natychmiast do 

wstępnego jej rozpoznania. Co tam może być? Znaleźli kadź z 

ciemnoburą masą o konsystencji bardzo gęstej żelatyny, właści- 

wie już stwardniałej. Najodważniejszy z nich nabrał palcem tro- 
chę masy i ostrożnie polizał. Było to słodkie, Spróbowali inni. 

Było to aromatyczne. Nieznany tajemniczy produkt okazał się 

nader smaczny i zachęceni tym robotnicy uraczyli się znacznie 

większymi porcjami. 

Archeologów, gdy wrócili z obiadu, ogarnęło przerażenie. Z 

pomocnikami stało się coś bardzo złego. Siedzieli lub leżeli na 

ziemi, bełkotali, nie mogli ani wstać, ani powiedzieć, co im do- 

lega. Pierwsza myśl — wódka. Ale nie pili w czasie pracy, a pod- 

czas przerwy trwającej półtorej godziny nie mogli się doprowa- 

dzić do tak żałosnego stanu. Poza tym nie było butelek. Więc mo- 
że niedostatek tlenu w podziemiu albo gaz wydobywający się nie 
wiadomo skąd? Archeolodzy jednak nie czuli nie w tym rodzaju. 
Ofiary wyprowadzono na powietrze. i dano im wody. To rozło- 

żyło ich zupełnie i wkrótce zapadli w ciężki narkotyczny sen. Bo 

w kadzi znajdował się miód pitny, odwodniony, zgęstniały, scu- 

krzony, niejako koncentrat trunku wzmocniony kilkusetletnim le- 

żakowaniem. 

Niepisana historia kulisów Sicheologii polskiej milczy, nie- 

stety, na temat dalszych losów tego niezwykłego znaleziska, Wol- 
no jednak przypuszczać, że zawartość czarodziejskiej kadzi wy- 

drapano do ostatniej okruszyny w celach niewątpliwie poznaw- 

czych, ale nie wyłącznie naukowych. 

Ów zapomniany przez magazynierów miód pochodził gdzieś 
z XVII w. i dzięki idealnym warunkom składowania przetrwał 

plus minus 300 lat. Trudno marzyć, aby kiedykolwiek udało się 
znaleźć pozostałość napitku z średniowiecza. Tak długo nie mógł- 

'by się ostać w żadnych okolicznościach, w przeciwieństwie do pes- 
tek, nasion czy ziaren, które gdzieniegdzie dotrwały do naszych 

czasów aż ze starożytności i nawet próby wyhodowania z nich 

roślin niekiedy się powodzą. 

Słowianie znali miód pitny od bardzo dawna i umieli go do- 

brze przyrządzać, ku podziwowi obcych. Z tego jednak wcale nie 
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wynika, że miód — znany. u nas powszechnie — był ' w równie 

powszechnym użyciu. Surowiec należał do kosztownych i na luk- 

sus pociągania tak drogiego napoju mogli sobie pozwolić tylko - 

ludzie zamożni. Daniny z miodu należały do wysoko cenionych. 

Książęta czasem czynili z nich darowizny, głównie na rzecz klasz- 

torów, i te gesty pańskiej łaski ojczulkowie starannie zapisywali 

na pergaminie. Za naruszenie barci przestępcę czekała szczegól- 

nie okrutna kara — wydarcie trzewi. i 

Popularny, prawdziwie powszechny twaitajć adń piwo. ych 
Wszyscy używali go codziennie, i to w znacznych ilościach. Tu ża 

jednak trzeba zauważyć, że słowo ,„piwo”, które u Słowian zro- 

- biło wielką karierę, a w obecnej Polsce stało się synonimem plagi ti paę 

społecznej, dawniej oznaczało wszelki napitek inny niż woda lub 

mleko; wywodzi się ono przecież od słowa „pić”. Chodziło po 4% 
prostu o napój gaszący pragnienie. Gall w opisie uczty postrzy- 

żynowej u Piasta wzmiankuje „sfermentowane piwo” i nie jest SEBA 

to tautologia, bo w tym wypadku istotnie chodziło o napój alko- zd 04 

holowy zbliżony do dzisiejszego piwa, ważony prawdopodobnie ISA 

z pszenicy, chmielu i wody. W innych wypadkach mamy do czy- 

nienia z różnego rodzaju kwasami, o minimalnej zupełnie :: zawar- . 

- tości alkoholu lub w ogóle beż niego. e23 

Kto ważył piwo na średniowiecznym Pomorzu? Bardzo często > 

ludzie u siebie w domu, na własny użytek, a poza tym, już na Z 
sprzedaż, młynarze i „gościnni”, czyli gospodni, to jest prowa- 

dzący gospody, w dokumentach zwane po łacińie tabernae. Z cza- 
sem wyłoniły się osobne zakłady piwowarskie, dla których od 
Niemców przyjęliśmy nazwę „browary”. Już w XIV w. stały się 

_ głośne piwowarnie gdańskie i elbląskie; początki ich musiały być 
wcześniejsze, zapewne trzynastowieczne. Dzisiejsi piwosze, speł- 5 

niając butelkę po butelce z naklejką tych firm, nie zdają sobie 2408 

sprawy, że tradycje ich sięgają średniowiecza, a receptury nie MS 
uległy rewolucyjnej zmianie; malkontenci A że jeśli ule- Wy 

_gły, to na gorsze. / 

Pomorzanie raczyli się jeszcze innym napitkiem, mianowicie 

piwem mieszanym z miodem. Stwierdza to w XII w. Herbord 
w Żywocie św. Ottona. Nie wiemy niestety, czy napój ten miał 

osobną nazwę, ani też w jaki sposób był produkowany. Domieszka 

miodu prawdopodobnie miała ściąć piwną goryczkę. W ogóle miód   
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na Pomorzu, dzięki dużym obszarom leśnym, używany był w wię- 

kszych ilościach niż u sąsiadów, ale i tu pozostawał artykułem 

luksusowym. Wcześnie poznano jego zalety lecznicze, chociaż 

nikt wtedy jeszcze nie słyszał o glukozie i bakteriobójczych właś- 

ciwościach miodu. | 
Chrześcijaństwo wprowadziło do Polski wino jako niezbędne 

do celów kultowych. Długo jednak spełniało ono tylko tę właś- 

nie rolę i nie przyjmowało się szerzej ze względu na wielki koszt. 

dobrych win importowanych. Wprawdzie tu i ówdzie zakładano 
winnice, jak o tym świadczą nazwy miejscowe (Winnica, Winiary), 

ale niekorzystne warunki klimatyczne nie pozwalały na wyhodo- 

wanie smacznego owocu. Na Pomorze nieco wina docierało wraz 

z rozwojem handlu morskiego, nie były to jednak ilości znaczne. 
Przywóz zwiększyli dopiero Krzyżacy, oni też — jak się zAIĘ 

— zaczęli produkcję win owocowych. i 

Średniowieczne pomorskie gospody pełniły wielorakie funkcje. 

Można było w nich nie tylko zjeść i wypić, lecz także zaopatrzyć 

się w towar, jak sól, ryby, wyroby garncarskie czy bednarskie, 

żelazo, wszystko to dostępne również na targu, lecz tylko w okreś- 

lone dni, wreszcie można w nich było zatrzymać się na pewien 

czas. Z gdańskich gospód, jako zajazdów, niewątpliwie korzysta- 

li podróżni, zwłaszcza kupcy, a także ci, na których los spędził 

chorobę, jeśli ten sam los zaopatrzył ich w zapas gotówki lub wa- 

lorów wymiennych. Tak więc gospoda była i jadłodajnią, i skle- 

pem, i hotelem, i nawet szpitalem. Nikt tam oczywiście nie pytał 

o dowód osobisty, paszport czy książeczkę żeglarską = pytania 
dotyczyły jedynie środków płatniczych. , 

Gdańskie gospody przynosiły ogromne dochody. Wiemy o tym 
dowodnie. Książęta, chociaż niechętnie, od czasu do czasu odstę- 

powali komuś, zazwyczaj klasztorom, cząstkę dochodu z gospód, 
bardzo cenioną przez obdarowanych, ponieważ ten wpływ mógł 

' uchodzić za całkiem pewny, nie ustępujący dziesięcinie snopowej, ' 
a raczej pewniejszy. Bo z urodzajem bywało różnie, a gospoda do- 

' chodowała zawsze, przychodzili do niej miejscowi, goście ze świa- 

ta, szypnicy, żeglarze, krzyżowcy udający się na podbój Prus. 

Co jadali pomorscy obywatele i co oferowali przybyszom? 

Różnice oczywiście występowały zależnie od stopnia w hierarchii | 

społecznej, ale raczej w HK i objętości potraw oraz w SPoeoiE 3 

 



  

podania niż w rodzaju. Zarówno książęta gdańsko-pomor- 

scy, z najbardziej europejskim spośród nich Mściwojem II włącz- 

nie, jak i skromni uprawiacze ziemi miewali na stole: mięso wiep- 

rzowe i wołowe, dziczyznę, ryby świeże, solone i suszone, słoninę, 

groch, jagły, chleb, kaszę, ser, jaja, mleko, kapustę, cebulę, także 

kiszkę i kiełbasę, drób. Z lasów i łąk czerpano grzyby, jagody, 

orzechy, szczaw. We wczesnym średniowieczu pomorscy poddani 

nie żyli wiele gorzej niż możnowładcy, chyba że nachodziły lata 

nieurodzaju i głodu, a te bynajmniej do rzadkości nie należały. 

Wtedy za pokarm musiała służyć mąka żytnia mieszana z mąką 

tłuczonych żołędzi, a pewnie i kasztanów, z czego przyrządzano 

polewki. Można przyjąć, że i książęta znali smak tych potraw, 

' przynajmniej z wypraw wojennych albo z postojów we wsiach, 

kiedy konno, bez taboru, odbywali dalekie podróże i jedli to, co 

tam znaleźli. A dobrze wiadomo o Świętopełku Wielkim i Mściwo- 

ju II, że podróżowali często i szybko, więc bez wozów, najwyżej 

z jucznymi końmi. 

Nad sposobem jedzenia lepiej dużo się nie rozwodzić. Z zas- 

tawą jeszcze pół biedy, bywało jej dość, jeśli komuś na tym za- 

leżało, od glinianej i drewnianej poczynając, na srebrnej kóńcząc. 

Ale biesiadnicy najchętniej posługiwali się własnymi palcami, 

wspomagając je nożem. Wystarczyło odkrajać kawał mięsa i jęść, 

' trzymając je w palcach. Widelec, który dziś jest najpowszech- 

- niejszym sztućcem na stole, wtedy u nas był w ogóle nieznany. 

Ogryzione kości rzucano za siebie albo pod stół, z czego zresztą 

znaczną pociechę miały psy. Można sobie wyobrazić, jak wyglądał 

stół po huczniejszym przyjęciu. Co prawda i dziś potrafi zapre- 

 zentować niezłe pobojowisko. 

' Książęta już wcześnie zastrzegli sobie wyłączność polowania 

| na zwierzynę grubą oraz szczególnie cenną (np. bobry), a tak- 
że monopol spożywania najszlachetniejszych ryb, przede wszyst- 

' kim jesiotrów, których wtedy jeszcze w Zatoce Gdańskiej było 

' sporo. Pewnych przywilejów w tym względzie udzielali możnym, 

"ale skąpo. W XII w. gruba zwierzyna stawała się już rzadka, 

_ niedźwiedzia, łosia, tura trzeba było szanować. Któż mógł jednak 

' upilnować poddanych przed tajemnym zabiciem jelenia, sarny, 

_ dzika, nie mówiąc już o zającu i innej drobnicy? Realistycznie 
_" myślący książęta pomorscy woleli nie wchodzić w konflikt ze 
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zdrowym rozsądkiem i przyznawali wieśniakom prawo łowienia 

małej zwierzyny. Z pewnością tamci nieraz złapali coś znacznie 

większego, a jeśli liczyli się z niebezpieczeństwem wykrycia i ka- 

ry — sprawiali łup w puszczy i zabierali do domu czyste mięso. 

Jak bardzo już w średniowieczu przetrzebiono puszczańską gru- 

biznę, i to nie tylko na Pomorzu, świadczy następujące wydarze- 

nie. W początkach XV w. król Władysław Jagiełło posłał cesa- 
rzowi Zygmuntowi na sobór do Konstancji tura, rozciętego, wy- 

patroszonego, solonego, w skórze, natartego prochem. Był to dar 

iście królewski. Fakt ten odnotowano w europejskich kronikach, 

zaopatrując tekst w ilustracje, które przedstawiały transport tu- 
ra. Prezent miał tak egzotyczny posmak, że zmienił adresata: ce- 

sarz z kolei podarował go królowi angielskiemu, i tak zwierzę, 

upolowane gdzieś w litewskiej pugaczy przewędrowało Europę; 

oglądano je jako dziwo. 

W miarę upływu lat udział dziczyzny w pożywieniu zmniej- 

szał się. Na Pomorzu w XIII w. główną rolę odgrywała już ho- 
dowla bydła i nierogacizny, dostarczająca zasadniczej masy mię- 

sa na stół pański, mieszczański i chłopski, a nie puszcza. Nie bez 

powodu zasoby hodowlane zabierano jako zdobycz wojenną, 

o czym co dopiero mówiliśmy. 

Średniowieczny sposób odżywiania się : z pewnością nie należał 

do zdrowych. W ciągu dnia spożywano dwa główne posiłki: poł- 

nię (używając określenia kaszubskiego) do południa oraz wiecze- 

rzę zapewne około godziny szóstej. Musiały to być posiłki możli- 
wie obfite i ciężkie. Im więcej zawierały mięsa, tym lepiej i na- 
turalnie bardziej niezdrowo, co zresztą dotykało przede wszystkim 

bogatych żarłoków. Możliwe, że jedzono coś z samego rana, na- 

tomiast między posiłkami raczej już nie. 

- Na pewno niejeden z możnych zmarł z przejedzenia, chociaż 

znacznie więcej biedaków zginęło z głodu. Opisy uczt średnio- 

wiecznych ociekają tłuszczem i napojami. Kroniki zapisały sporo 

anegdot na ten temat. 

Wiadomo, że papież Honoriusz III w 1221 r. zwolnił Leszka ' 

Białego z obowiązku wzięcia udziału w krucjacie w Palestynie. 

Książę chciał zwalczać własnych „Saracenów”, północnych i pół- 

nocnowschodnich sąsiadów Polski, ale argumentował również, że 

w dalekich południowych krajach nie będzie mógł dostać piwa,
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bez którego nie może się obejść. Argument potraktowano serio, 
przynajmniej z pozoru. Mniej znana jest historia biskupa Konra-- 

da z rodziny książąt kujawskich, któremu w początkach XIV w. 

ofiarowano stolicę arcybiskupią Salzburga, czyli awans oszała- 

miający, ale książę-biskup zaszczytu i dochodów nie przyjął, po- 

nieważ dowiedział się, że w Austrii piwa z pszenicy nie znają. 

Także Przemysł II bardzo lubił ten napitek, tak więc jako wielki 

wysiłek w ćwiczeniu ducha religijnego i ofiarę poczytywał sobie, 

że w wielkim poście kontentował się piwem „lada jakim”. 

Kazimierz Wielki to barwna postać. Umiał strzelać ryzykow- 

ne głupstwa unoszony temperamentem — a może też tęgim mio- 

dem. W każdym razie panuje opinia, że żyłby dłużej, BOZE” 

matyczwe owego napoju nie nadużywał.
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Pieniądz ma długą historię i posiąda ogromną literaturę na 

swój temat. W Chinach już przed kilku tysiącami lat ludzie za- 
uważyli, że łatwiej i wygodniej jest przymierzać przedmiot, któ- 

ry chce się sprzedać lub kupić, do jakiejś ogólnie znanej i przy- 

jętej wartości niż do innego przedmiotu. Dzięki temu powstał 
miernik wartości wymiennej, pieniądz, „płacidło”, który zresztą 

początkowo niekoniecznie musiał być metalowy. Miernikiem ta- 

kim mogło być na przykład bydło; i jest nim jeszcze obecnie 
"u niektórych prymitywnych plemion mimo tej niewygody, że 

krowa krowie czy wół wołowi nierówne. Łacińskie słowo pecu- 

nia — pieniądze pochodzi Ra od słowa pecus — bydło ro- 

gate. 

Nie wiemy na pewno, czym w najdawniejszych. czasach ókreść 

lali wartość ć wymienną Pomorzanie. Możliwe, że także za pomocą 

bydła. We wczesnym średniowieczu, obok monet napływających 
z innych krajów, „płacidłem” była sól w grudkach, zwanych kru- 
szami (co bardzo przypomina nam słowo „kruszec”), a zapewne 

j ę, *także płótno albo sukno w płatach. Stąd właśnie niektórzy wy- 

wodzą słowo „płacić”, jest to jednak etymologia niepewna. Ale 

_ stopniowo owe napływające z zewnątrz monety coraz skuteczniej 

przejmowały funkcję powszechnie uznawanego miernika i także 
(tutaj stawały się pieniądzem w ścisłym rozumieniu. Po prostu 
'_/ dzięki małym rozmiarom i łatwości ukrycia były poręczniejsze. 

Dzięki znaleziskom w największej skarbonie, jaką jest ziemia, 
ich obecność na Pomorzu ustala się już na pierwsze stulecie na- 

szej ery. Pochodziły z różnych stron. Z imperium rzymskiego, 

 



  

później z krajów arabskich Afryki Północnej, Bliskiego i Środko- 
wego Wschodu, wreszcie z Europy Zachodniej, głównie z Nie- 

miec. Pieniądze te były więc bardzo różnorodne, a zdobiące je 

znaki i napisy naszym przodkom nie mówiły absolutnie nic, i tym 

samym nie określały ich siły nabywczej. Z pieniądzem zawsze 

wiązały się kłopoty, nie takie to inne, jak się zaraz przekonamy. 

Musieli przecież radzić sobie w jakiś sposób, chociaż wielce skom-- 

plikowany. | 
Bardzo upraszczając sprawę, wyglądało to tak. Od XI w. w 

środkowej Europie ustaliła się jednostka wagowa srebra, zwana 

grzywną, w przybliżeniu 200 gramów. (Oczywiście gramów wów- 

czas nie znano, grzywnę określamy tu dzisiejszą jednostką wagi). 

Grzywna dzieliła się na cztery wiardunki, czyli ćwierci, z kolei 

'wiardunek dzielił się na sześć szkojców, a szkojec na dziesięć de- 

narów. W obiegu pieniężnym były jednak tylko denary, one za- 

tem stanowiły równocześnie jednostkę wagową NADNIEJEZA) 

i obrachunkową. 

Jak z powyższego obliczenia wynika, z grzywny srebra wybi- 

jano 240 denarów. I wszystko byłoby łatwiejsze, gdyby ten kurs 

się utrzymywał. Ale z czasem mennice zaczęły zmniejszać war- 
tość denarów, bijąc z 200 gramów srebra znacznie więcej sztuk 

denarów, aż doszło do podwojenia ich liczby w stosunku do kursu 
początkowego. Denary pozostały wyłącznie jednostką obrachun- 

kową, choć zdewaluowaną. Tak więc już przy nieco poważniej- 
szych transakcjach trzeba było — nie patrząc na nominalną war- 

tość tego pieniążka — uciekać się do wagi, aby za towar uzyskać 

żądaną ilość srebra. 

To by jeszcze nie było najgorsze, osisitócznie odpowiednio czu- 

łą wagę ten i ów posiadał. Tymczasem jednak dysponenci men- 

nie — przede wszystkim książęta, później również biskupi, miasta, 
wielcy feudałowie — sięgnęli po inny sposób, aby zwiększyć do- 

chody ze swego srebra, którego nigdy nie mieli dość. Pogarszali 

mianowicie jego próbę. Srebrne w teorii denary traciły swój ko- 
lor, z powodu domieszek stawały się coraz ciemniejsze, aż zyskały 

oficjalną nawet nazwę „denarów czarnych”. ! 

Możemy sobie wyobrazić mętlik na rynku a średnio- 

wiecza. Bo nie dość, że co rusz zmieniała się realna wartość i tym 
samym siła nabywcza krajowej monety, to przecież równolegle 

  
  
 



  

€. Waga kupiecka składana (uszkodzona) z drugiej połowy XI w. 

kursowały monety obce, które także podlegały temu procesowi, 

i to w różnym stopniu. 
Również umiemy pojąć, jak na tym interesie dostawał w kość 

przeciętny mieszkaniec, sprzedający i kupujący. stosunkowo nie- 

wiele, słabo orientujący się w tajnikach kruszcu i w machinacjach 

możnych. Fachowiec pieniężny, przede wszystkim kupiec, nie da- 

dawał się okpić, jeszcze na tym zyskiwał. 

Żeby mętliku dopełnić, książęta stosowali tak zwane odnowie- 

nie pieniądza (renovatio monetae) określane również, i lepiej, wy- 

woływaniem pieniądza. Była to niemal jawna forma grabieży, 

tyle że... zalegalizowana. Otóż co pewien czas wypuszczali nową 

emisję monet z odmienionym stemplem. Odtąd tylko te nowe de- 
nary miały prawo publicznego obiegu, a stare wywoływano do 

wymiany. Ale na jakich warunkach! Jeśli nowy krążek był lich- . 

szy od poprzedniego, w najlepszym wypadku obowiązywał kurs 

jeden za jeden. Pogarszanie kruszcu miało jednak granice, w koń- 

cu zamiast kiepskiego nawet srebra bito by tylko miedź czy ołów, 

wreszcie więc trzeba było znów wypuścić srebro z prawdziwego 

(lub prawie prawdziwego) zdarzenia. Władca miał teraz tracić na 

tej wymianie? Nie podobnego. Ustalał kurs, powiedzmy, pięć sta- 

rych denarów za trzy nowe. I wychodził na swoje. 
Ten proceder nabierał tempa. W Polsce obserwujemy go od 

pierwszej połowy XII w., w krajach zachodniej i południowej 
Europy o wiek wcześniej. Wpierw stosowano go dość rzadko, po-, 
tem co kilka lat, co dwa lata, wreszcie co roku. Niektórzy uczeni 

przyjmują, że w początkach XIII w. rozpętało się istne piekło 

wywoływania pieniądza, którego dokonywano podobno aż trzy ra- 

zy w roku. Wydaje się to trudne do uwierzenia — mimo że tak 
*
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utrzymują przekazy źródłowe — chociażby ze względów technicz- 4 ż 

nych, nie mówiąc już o chaosie gospodarczym, jaki opętańczy 

rock and roll waluty musiał powodować. Fakt jednak pozostaje 

faktem, że pieniężną „odnowę” stosowano co rusz. Zresztą ułat- 

wiała ją konieczność częstej wymiany tłoków, których. para Mogła 

wybić zaledwie do 5000 jednostek. 

A przecież ludzie jakoś dawali sobie radę, kraje rozwijały się 

gospodarczo, gdyby nie wojny, pożogi, nieurodzaje, grabieże — ój 

_ postęp byłby znacznie szybszy. 
jA | 

Formalnie biorąc, każdy mieszkaniec musiał wymieniać stare 

pieniądze na nowe. W tym celu pracownicy mennic jeździli po 

targach, ogłaszali wolę władcy i dokonywali wymiany. Wobec 

opornych lub tylko nieświadomych stosowano surowe kary, jak 

obcięcie ręki, a nawet głowy za.. . fałszowanie monety. Nie ma 

w tym żadnej przesady, dramstyczność sytuacji dokumentuje 

' Wincenty Kadłubek, dodając do niej jaskrawy obraz bezczelnych 
fałszerstw, jakich dopuszczali się funkcjonariusze książęcej men- 

nicy. Starszy od niego czeski Kosmas wołał: 

Na pewno żadna klęska, żadna zaraza ani śmiertelność, ani spusto- 

szenie przez nieprzyjaciół całej ziemi łupiestwem i pożarami więcej by 

nie zaszkodziły ludowi. Bożemu niż częsta zmiana i zdradliwe pogarszanie 

monety. 

A o sprawcach tej nadklęski wyraził się bez ogródek, że to: 

[..] nie książęta, lecz złodzieje, nie rządcy ludu Bożego, lecz niegodni 

zdziercy, najbardziej chciwi a: bez miłosierdzia, nie bojący się e 

wszystkowidzącego. * 
M) 

Dosadnie, aż miło. Ale jakoś kronikarzowi to uszło. A na wy- , i 
tłumaczenie książąt można powiedzieć, że zyskujący na znaczeniu 

zwykłe rycerstwo wyrywali im coraz więcej źródeł dochodów 

i oni musieli to sobie jakoś kompensować. 
Bez wątpienia na Pomorzu Gdańskim sytuacja nie wyglądała 

nic lepiej, Nie wiemy z całą pewnością, czy już w połowie XII w. 

miało ono własną monetę (chociaż istnieją argumenty, że tak), 

zatem w obrocie pieniężnym posługiwało się głównie monetą obcą, 

i to różną. Czy w takich okolicznościach wywoływanie obcej mo- 

nety było możliwe? Chyba nie, bo kto miałby to robić? Zatem. 
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wielcy feudałowie, duchowni i świeccy, zakony, miasta, także 

  

af 

 



      
  

WE ACZ PCA 

prawdopodobnie w kraju obiegały dziesiątki czy setki gatunków 

monet, różnorodnych zarówno pod względem wagi, jak i próby. 

Z tymi bardzo odmiennymi to jeszcze pół biedy, na pierwszy rzut 

oka można było je rozpoznać, ale przecież w wielu wypadkach 

różnice były ledwo zniuansowane, co w transakcji za jednego de- 

nara mogło nie stanowić problemu, za to w transakcjach kilku-- 

nasto- lub kilkudziesięciodenarowych powodowało duże ryzyko. 

Mimo wszystko ludzie ciułali pieniądze. Widzimy to po tak 

zwanych skarbach, znajdywanych raz po raz w ziemi, Nawet 

wtedy, kiedy i na Pomorzu obowiązywało już ,odnawianie” mo- 

nety, bez wątpienia nie wszyscy stosowali się do tego rygory- 

stycznego nakazu. Istniał, być może, obrót potajemny, niejako 

czarnorynkowy, który nie mógł odbywać się publicznie, na tar- 

gach czy w gospodach, a tym mniej w stosunkach z władzą przy 

uiszczaniu danin i kar, ale najpewniej funkcjonował między ufa- 
jącymi sobie kontrahentami. 

Ciekawe, że monety książąt polskich na rynek pomorski tra- 

fiły późno. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli chodzi o denary 

Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ci dwaj władcy zdołali wy- 

puścić na rynek zaledwie symboliczne ilości denarów, dla celów 
jak gdyby reprezentacyjnych, ponieważ początkowo nie posia- 

WY dali własnych złóż srebra, a następnie uzyskawszy je, jeszcze ich 

nie eksploatowali. Odnalezione i zidentyfikowane denary obu 
pierwszych Piastów stanowią dziś cenną rzadkość numizmatycz- 

ną; jest ich łącznie — o ile wiadomo — mniej niż 200 sztuk. 

Ale od Bolesława Śmiałego produkcja mennicza w Polsce gwał- 
townie wzrosła, on sam dał wybić podobno kilka milionów mo- 
net, jego następcy nie byli bardziej opieszali, przecież z tej 
produkcji ciągnęli ogromne dochody. Spodziewać by się należało, 

że przynajmniej Władysław Herman oraz Krzywousty, którzy 

długie lata walcząc z Pomorzanami najeżdżali ich, powinni byli 

zostawić tu pokaźny osad swych pieniędzy. Tymczasem ich brak. 

Może zresztą kryją się w monetkach trudnych do rozszyfrowania, 

Kiedy wiążóta gdańsko-portnorscy ORANY bić swe własne mo- 

nety? Oto kwestia dotąd nie rozwiązana. Zapewne przystąpili do 

tej działalności stosunkowo późno. Na przeszkodzie stanął brak 

surowca krajowego, o wiele dotkliwszy niż ten, który utrudniał 

 



  

| produkcję pierwszym Piastom. Kiedy opanowali oni Śląsk i Mało-- | 

polskę, gdzie znajdowały się pokłady srebronośnej rudy, było 
z czego czerpać. Na Pomorzu, jak długie i szerokie, srebra w ogó- A 

le nie było ani zresztą innych kruszców, z wyjątkiem mamej 

"rudy darmiowej. Materiał musiał pochodzić z importu, drogą 

handlową albo z wojennego rabunku. | 

Dowodnie początek dali książęta zachodniopomorscy, Kati: 

mierz ta Bogusław I, wypuszczając swe denary około 1170 r:, 

prawdopodobnie z mennicy w Kołobrzegu. O władcach gdańsko- 

-pomorskich napisał Kujot, że „własnej monety z własnym stem- 

plem nie wybijali”. Tak na ogół sądzono do jego czasów. Dopiero 

później pogląd ten uległ rewizji. | ż 

Po prostu na masowo wybijanych brakteatach Ścieniiztłkich 

blaszkach ze stemplem po jednej tylko stronie) nie mocarnych 

przecież książąt drugiej połowy XII i całego XIII w. najczęściej 

nie ma żadnych napisów, co ogromnie utrudnia lub wręcz unie- 

możliwia ustalenie dysponentów. Poza tym w Europie Środkowej 

właściwie jeszcze nie było utrwalonych godeł państwowych ani 

nawet osobistych stałych herbów — i jedne, i drugie dopiero 

się formowały — więc symbol na monecie, często zresztą zmie- 

niany, dziś może nam powiedzieć niewiele lub zgoła nic, zwłaszcza 

że cudze wzory zapożyczano bez ceregieli. Trzeba dopiero ze- 

stawienia różnych okoliczności i nie mniej żmudnej analizy kon- 

kretnej monety, aby z większym lub mniejszym owe 

bieństwem ustalić jej pochodzenie. 

Ale ślady, a nawet dowody istnienia własnej monety książąt 

Pomorza Gdańskiego znajdują się w dokumentach i dziw, że Ku- 

jot, sumienny szperacz, nie zwrócił na to uwagi. Pierwszy ślad — 
niektórzy sądzą, że nawet dowód — zawiera bulla papieża 
Eugeniusza III potwierdzająca posiadłości i dochody biskupstwa 

włocławskiego z 1148 r. Wymienia ona między innymi należną 

temu biskupstwu decimam partem de moneta, czyli dziesiątą ASY 

część z monety, innymi słowy z wpływów menniczych. Interpre- 
tuje się, że dotyczy to mennicy gdańskiej, ale wcale nie ma ta- 
kiej pewności, bo z następnych słów wynikałoby, iż chodzi tu 
o uprawnienie dotyczące wszystkich mennic znajdujących się na. 

terenie diecezji. Wśród nich niewątpliwie i gdańskiej — jeśli 
istniała. Poza tym cały ten konkretny przywilej można ewentual-_ 
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nie rozumieć jako udział biskupstwa w dochodach ze świadczeń 

, uiszczanych w pieniądzach. Tak więc powyższy ślad jest raczej 

wątpliwy. - 

W 1198 r. książę Świkoki Grzymisław, uposażając Starogardem 

i kilku wsiami sprowadzonych przez siebie joannitów, zapewnił 

im także decimam marcam de moneta. Jest to sformułowanie 

treściowo identyczne z tym z bulli o 50 lat starszej. Znów więc 

powstaje wątpliwość, czy mowa o wpływach z danin pieniężnych 

czy z mennicy, zdaje się jednak, że o drugich. Stąd wynikałby 

wniosek, że Grzymisław posiadał swoją mennicę. Gdzie? Nie wia- 

domo, chyba w Świeciu, który był najważniejszym ośrodkiem 

jego księstewka. | 
Oto przecież dochodzimy do dowodu niewątpliwego, że książę- 

ta gdańsko-pomorscy mieli „własną monetę z własnym stemplem”. 

Dostarcza go nadanie Świętopełka Wielkiego z 1236 r. dla kościoła 
w Św. Wojciechu. Obejmuje ono „300 denarów w nowej mone- 

cie”. Mamy tu od razu dwa bardzo nas interesujące stwierdzenia: 

że książę ten rzeczywiście bił swój pieniądz oraz że stosował po- 

wszechną wówczas praktykę ,odnawiania” pieniądza, czyli wywo- . 

ływania poprzedniego. Wiemy więc już na pewno, że wypuszczał 

on monety o różnych stemplach, a co najmniej w licznych odmia- 

nach tego samego, i to przed wymienionym rokiem. 

Dokumentarnie najwięcej wiadomości posiadamy o mennictwie 

Sambora II, młodszego brata Świętopełkowego, mającego siedzi- 

bę wpierw w Lubiszewie, następnie w Tczewie. Temu tematowi 

osobną rozprawkę poświęcił gdański naukowiec Edwin Rozen- 

kranz. 

Sambor, któremu wiele można wytknąć, był dobrym i nowo- 
czesnym gospodarzem. Pisze o nim Rozenkranz, że w swojej dziel- 

nicy wcześnie wprowadził „szereg nowych urządzeń prawno-orga- 

nizacyjnych opartych na wzorach zachodnich”. Należało do nich 

także mennictwo. Nie tylko znamy z imienia Samborowego min- 

cerza Hermana z Grudziądza, lecz wiemy również, co bardzo do- 

niosłe, że w 1260 r. książę przyznał radzie miejskiej Tczewa pra- 

wo kontroli jakości pieniądza emitowanego z jego mennicy. Ozna- 

czało to daleko idącą koncesję na rzecz mieszczan, która miała 

zapewnić ich zaufanie do książęcej waluty, co oczywiście sprzy- 

jało rozwojowi gospodarczemu całej dzielnicy. 
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Opanowawszy siłą tęże dzielnicę tczewską, Mściwoj II przejął 
mincerza Hermana i kontynuował produkcję, ale najpewniej ode- 

brał miastu kontrolę nad nią, czym ukarał zdradzieckich miesz- 
czan. Z dokumentu wystawionego przez księcia Hermanowi w 

1275 r. wynika, że mincerz był jego urzędnikiem wynagradzanym 

dochodami z nadanej mu posiadłości ziemskiej. 

W dyplomatariuszu gdańsko-pomorskim znajduje się więcej 

wzmianek świadczących o działalności tutejszych mennic, ale nie 

będziemy ich już przedstawiali, ponieważ nie wnoszą nowych 

elementów. | 
Jak wspomniano wyżej, przez długi czas badacze sądzili, że 

książęta pomorscy nie wypuszczali własnych pieniędzy, gdyż. 

wśród znalezisk nie dawały się one wyraźnie rozpoznać. Nie 
dziwnego, w istnej powodzi malutkich beznapisowych denarków 

i brakteatów, często wielkości jednogroszówki lub nawet mniej- 

szych, o najprzeróżniejszych symbolach, o których nie zawsze 

da się powiedzieć, co w ogóle miały przedstawiać, te nasze ukry- 

wały się bardzo skutecznie. Wprawdzie już dawniej przypuszcza- 

no, że w dwóch wielkich skarbach odkrytych w Sarbsku pod 
Łebą oraz w Wieleniu nad Notecią mogą znajdować się także 

egzemplarze gdańsko-pomorskie, ale dopiero w okresie między- 

wojennym dociekania zostały istotnie posunięte naprzód. Wiele 

uwagi poświęcił im gdański naukowiec Emil Waschinski. 

Władysław Łęga wyróżnia pięć pew brakteatów POŚR na 

Pomorzu Gdańskim. 

Typ pierwszy z lilią według odŁODU prawdopodobieństwa 

należał do Świętopełka Wielkiego. Znak lilii występuje na pie- 

częci okrągłej księcia, której głównym elementem jest wizerunek 

jeźdźca. Była ona najczęściej używana. Można go też powiązać 

ze znakiem odwróconej kotwicy, stanowiącej główny, "środkowy 

=" 

element na pierścieniu pieczętnym Świętopełka. Podobnych mo-- 

tywów używano także gdzie indziej, lecz położenie oraz skład 

plecza. Wyodrębniono cztery odmiany brakteatów z lilią, łatwo 

 rozróżnialne, co potwierdza znany nam już fakt „odnawiania” 
monety. Swoiście potwierdzają go także różnice próby, które w 

poszczególnych egzemplarzach wahają się od 13 do 8 łutów srebra, 

określając stopę dewaluacji pieniądza. Odmian z lilią mogło być 
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- znacznie więcej, poza tym Świętopełk zapewne dawał wytłaczać 

. także inne symbole, których nie umiemy z nim związać. 

Typ drugi — to brakteat z gryfem. Znane są również cztery 

jego odmiany. Ta moneta, jak wszyscy się godzą, należała do 
Sambora II i była emitowana z mennicy tczewskiej. Książę miał 

gryfa w pieczęci trójkątnej (z zaokrąglonymi rogami), najczęściej 

używanej. Na dwóch spośród czterech wersji omawianych tu mo- 

„net gryf znajduje się na podobnej właśnie tarczy, jakby przenie- 

sionej z pieczęci. To samo wyobrażenie gryfa przejęło od księcia 

do własnej pieczęci miasto Tczew. 
Pozostałe trzy typy, chociaż kwalifikowane jako Aiaka 

morskie, stawiają opór jednoznacznemu przydziałowi. Są to mo- 

netki z łbem tura (trzy odmiany), z łbem kozła (jedna) i z głową 

człowieka (dwie). Wysuwano domniemanie, że pieniądze z turem 

mają jakiś związek z Chojnicami, ponieważ miasto to ma w her- 
bie turzy łeb. Na tej samej zasadzie edycję z kozłem wiązano 

'z Człuchowem, jakkolwiek to miasto ma w herbie łeb wołu, nie 

kozła. Tak czy inaczej domysły te są bardzo wątpliwe, gdyż ani 
Chojnice, ani Człuchów w owym czasie nie były jeszcze miasta- 
mi, tym mniej nie posiadały herbów. Nie wiadomo także, który 
z książąt miałby trzymać swą menmnicę aż tam. 

Szczególnie interesujące są brakteaty z głową człowieka. Jed- 

na odmiana przedstawia głowę, według Łęgi, ze zjeżonymi wło- 

sami. Druga — z nakryciem, jakby czepcem czy zawojem. Te. 

zjeżone włosy (pięć sterczących w górę promieni) można jednak 

interpretować jako schematyczne przedstawienie książęcej mitry, 

prymitywne oczywiście, ale wszystkie rysunki na ówczesnych ma- 

lutkich pieniążkach były bardzo prymitywne. Podobnie rozumie- 

libyśmy znaczenie czepca. Otóż istnieje przypuszczenie, że mo- 

nety z głową (księcia w majestacie?) należały do Mściwoja II. 

Również jemu ewentualnie przyznaje się tamte z turem i kozłem. 

W połowie ubiegłego wieku Friedrich Vossberg, numizmatyk 

i sfragistyk niemiecki, uznał, że pewna monetka należy do War- 

tysława II gdańskiego i pochodzi z około 1270 r. Brakteat ten 
przedstawiał mur z dwiema basztami, księcia z mieczem i pro- 

porcem oraz nosił napis VRATIZ. Właśnie ten napis, domniemany 
„skrót Wartysławowego imienia, zmylił wytrawnego uczonego. 

_ Książęta pomorscy, zachodni i wschodni, używali północnej formy 
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, 8 — L. Bądkowski, Odwrócona... 

WARTYSŁAW. Na południowym obszarze zachodniej słowiań- 
szczyzny w użyciu była forma WRATYSŁAW lub WROCISŁAW. 

W wypadku naszej monetki chodzi o skrót od VRATIZLAVIA, 

czyli Wrocław, bo tam była bita i należała do któregoś ze śląskich j 

Piastów. Niestety, musimy się z nią rozstać. 

Mściwoj przejął dwie mennice: po ojcu — gdańską, a później 

po stryju — tczewską. Już jakiś czas przed śmiercią ojca spra- 

wował rządy w wydzielonej mu dzielnicy świeckiej; mógł tam 

mieć trzecią — własną. Żył długo; około 75 lat i niewątpliwie 

wypuszczał pieniądze o różnych stemplach. 

Jest rzeczą szczególną, że oba duże skarby zawierające liczne 

. brakteaty gdańsko-pomorskie zostały odnalezione stosunkowo da- 

leko od stwierdzonych i pewnych ośrodków księstwa, czyli od 

Gdańska i Tczewa, a w bliższej okolicy nic takiego dotąd się nie 

ujawniło. Ale może ziemia wciąż jeszcze kryje przyjemne dla nas 

*niespodzianki? Może w przyszłości uda nam się poznać monety 

książąt poprzedzających Świętopełka Wielkiego. (Właśnie ostatnio 

Andrzej Zbierski zidentyfikował jako gdańsko-pomorskie, naj- 

pewniej Świętopełka Wielkiego, dwie monetki: jedną znaleziono 
w wykopie przy Podwalu Staromiejskim w Gdańsku, drugą w 

Grucznie pod Świeciem, gdzie w średniowieczu była stacja cłowa. 

Obie pochodzą z XIII w. i AAA znak odwróconej kotwicy lub 

lilii.) 

Z monet odnalezionych w drugiej żadna ubiegłego wieku 

i w obecnym stuleciu zachowała się tylko część, resztę pochłonęły - 
tak zwane zawieruchy dziejowe, a.i ta część nie została w pełni 

przebadana. Największą kolekcję monet gdańsko-pomorskich po- 

siada Edwin Rozenkranz. Składa się ona z parunastu egzemplarzy. 

Nieznaczna ilość innych rozsiana jest wśród różnych właścicieli. 
Prywatne zbiory numizmatyczne, jakie znajdowały się w pewnym 

majątku w Koszalińskiem, tuż po II wojnie zostały zaprzepasz- 

czone, z wyjątkiem małej części. Z tym większą uwagą i szacun- 

kiem należy pochylać się nad każdą, najmniejszą nawet monetką, 

jaką może jeszcze oddać nasza ziemia. 

   
          

    
 



  

Nieszlachetny 

— rzadki gość 
historii 

Chłopi stanowią tło obrazu średniowiecza, i to często niedo- 

strzegane. Oni żywią aktorów grających na scenie, oni dostarczają 

im dziesiątków i setek artykułów niezbędnych w codziennej egzy- 

stencji, oni budują grody, oni także walczą w obronie kraju. Są* 

jak woda, która obraca młyńskie koło. 

Chłopi tworzą podstawę konstrukcji ówczesnego społeczeństwa, 

a jednak pozostają w dalekim tle, które okazyjnie tylko uwidacz-- 
nia się na kartach kronik i dokumentów. Opisując najazd Pomo- 

rzan na Mazowsze w lecie 1109 r. i odparcie go przez komesa 
Magnusa, Gall Anonim dodaje taki szczegół: 

Następnego dnia dwie kobiety zbierając poziomki po bezdrożach ód. 

niosły nowe zwycięstwo, znalazłszy jednego rycerza pomorskiego, bo za- 

brały mu broń i z rękami związanymi z tyłu PYUtOWaęCiy go przed 

oblicze komesa i biskupa. 

Owemu rannemu rycerzowi zawdzięczamy, że mimochodem 

ujawnione zostały zbieraczki poziomek, wieśniaczki niewątpliwie, 

i że przy okazji jagody te możemy włączyć do jadłospisu poker 

wsi początków XII w. 

Na ziemiach polskich — i środkowoeuropejskich — nikt wów 

tury społecznej celowo nie opisywał. Wnioski na ten temat, o jej 

funkcjonowaniu i przemianach, o prawach i obowiązkach po- 

szczególnych części składowych, możemy wysnuwać tylko z ma- 
teriału dotyczącego innych spraw, najwięcej chyba z przepisów 

prawnych. Stąd też obraz tego zagadnienia jest niepełny, nieostry, 

wywołuje wątpliwości i spory w widzeniu go. Czy los średnio- 

, 
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wiecznego chłopa na naszych ziemiach był dobry, znośny czy 
zły? Nawet tak ogólnikowa ocena nastręcza trudności i waha się 

w takiej właśnie szerokiej skali. 
Kiedy mówimy o chłopach pomorskiego wczesnego średnio- 

wiecza, musimy zdawać sobie sprawę, że byli oni bardzo rozwar- 

stwieni, w stopniu znacznie większym niż później, że sami sta- 

nowili wielopiętrową społeczność. (Może zresztą lepiej nazywać 

ich wieśniakami, słowem dziś na bieżący użytek nie stosowanym, 

żeby słowo „chłopi” nie myliło się nam z obecnymi pojęciami.) 

Najogólniej biorąc, dzielili się ńa trzy duże grupy: wolnych, przy- 

pisanych do ziemi i niewolnych. Pierwsi byli właścicielami swego 

kawałka ziemi z prawem jej sprzedawania, darowania, dziedzi- 

czenia, chociaż z pewnymi ograniczeniami, drudzy gospodarowali 

na pańskim i wolno im było odejść.tylko za zgodą pana i po 

uiszczeniu wszelkich należności, trzeci to po prostu niewolnicy, 

zagarnięci na wojnie, kupieni, podarowani, pozbawieni wolności 

za ciężkie przestępstwa lub za długi. Z czasem następowało pew- 

ne zrównanie położenia ku statuśsowi grupy środkowej, ale wciąż 

pozostały różnice, niejednokrotnie znaczne, zależne od struktury 

społeczno-gospodarczej danego terytorium. 

Dokumenty pomorskie używają bogatej terminologii na okreś- 

lenie wieśniaków. Są więc villici i vżllani, czyli właśnie wieśniacy, 

incolae — mieszkańcy, habitatores i habitantes — także miesz- 

kańcy, lecz wyraźnie z wiejskim adresem, pertinentes — przy- 

należni, subditi — poddani (słowo to może jednak mieć również 

sens bardziej ogólny, nie tylko w odniesieniu do wieśniaków), 
cmetones — kmiecie, raczej na oznaczenie grupy małych dziedzi- 

ców, coloni — osadnicy. Słowo homińes — ludzie, oznaczało przy- 

puszczalnie całą ludność wiejską bez różnicy stanu; tak samo 
. ignobiles lub innobiles — nieszlachetni. Dodać jeszcze trzeba gru- 

pę łazęków (hospites), jak gdyby bandosów tamtej epoki. Termi- 
nów można przytoczyć więcej, ale i te wystarczają, żeby zorien- 

tować się w ich mnogości i w kłopotach z ich ścisłym zdefinio- 
waniem. i 

Średniowiecze nie martwiło się o precyzję na powszechny uży- 

tek, Prawo stanowione określało generalne zasady, kodeksom kar- 

nym starczyła niewielka ilość artykułów, traktaty międzynarodo- 

we mogły mieścić się na arkuszu pergaminu, zresztą słowo pisane 

ą+
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P> (po łacinie!) miało bardzo ograniczony obrót. Iluż ludzi umiało 

je odczytać i zrozumieć?... Życiem i postępowaniem rządził zwy- 

x 7 czaj, znany każdemu i każdego w swym kręgu oddziaływania obo- 

BO wiązujący. Do początków XIII w. większość aktów prawnych na 

4 b Pomorzu Gdańskim — a właściwie wszystkie, z wyjątkiem naj- 

SŁOG 1 ważniejszych, na rzecz korporacji religijnych — dokonywano 
ustnie, wobec wiarogodnych świadków, w szczególnych wypad- 

|... kach na wiecu, publicznie. m i później dla wielu z nich ta forma 

ka wystarczyła. 
ry, i . Ścisła precyzja pojęć i norm nie była potrzebna społeczeństwu 

s „aS żyjącemu w warunkach technicznie prymitywnych, a jednocześ- 

nie ujętemu w rygory uświęconego zwyczaju. Uwaga powyższa 

RE nie odnosi się do spekulacji naukowych, głównie zresztą filozo- 
DA ficznych, wąskich grup intelektualistów (w ówczesnej Polsce 

praktycznie nie istniejących), do reguł kościelnych, nieraz zadzi- 

| _ wiająco drobiazgowych, także do niektórych tekstów dyploma- 
tycznych, cyzelowanych przemyślnie, aby były ścisłe albo właśnie 
celowo wieloznaczne, w czyimś określonym interesie. 

Różnice w nazewnictwie wieśniaków mogły też wynikać z prze- 

ży, mian ich sytuacji, których dziś nie jesteśmy w stanie dość do- 

i kładnie uchwycić. Przemiany te nabrały dynamiki od połowy 
je XIII w., kiedy zaczęło rozwijać się osadnictwo na prawie niemiec- 

kim i z udziałem Niemców i kiedy Zakon Niemiecki na swoim 

    

», by, _ terytorium wprowadził radykalne zmiany w statusie prawno-go- 

<A spodarczym wieśniactwa, korzystne zresztą w stosunku do prawa 

| polskiego. i 

dy” Nie będziemy tu bliżej omawiali tych skomplikowanych spraw. 
Istnieje cała literatura specjalnie im poświęcona. Nie jest ona 

A. łatwa dla nie przygotowanego czytelnika, a — jak już powiedzia- 
GO M łem — płynące z niej ogólne oceny losu naszych wczesnośrednio- 

| wiecznych oraczy i pastuchów bywają wręcz przeciwstawne. 

Prawda, bez wątpienia bardzo złożona, leży gdzieś pośrodku, a po- 

za tym z pewnością nie ma jednego oblicza. 

Warto jednak zaznaczyć, że wbrew dość rozpowszechnionemu 

mniemaniu wieśniak, w ten czy inny sposób przywiązany do zie- 

mi, przypisaniec, wcale nie był skrępowany zbyt mocno i nawet 

s wykazywał znaczną ruchliwość. I to nie tylko w sensie zbiegostwa, 

We co oznaczało postawienie wszystkiego na jedną kartę. On po pro- 

       



  

stu musiał kilka razy do roku dokonywać dość „dalekich wędró- 

wek, Chodził więc na roki sądowe i chodził do kościoła, przynaj- 

mniej na większe święta, a kościoły pierwotnie znajdowały się 

tylko w ważniejszych grodach i jeszcze dużo później sieć para- 

fialna była rzadka; sądy również nie odbywały się w każdej wsi. 
Przy tych okazjach zazwyczaj towarzyszyła mu część rodziny. 

Obarczano go także takimi świadczeniami, jak przewóz towarów, 

odstawianie więźnia, przekazanie wiadomości. Obowiązywała go 

praca przy budowie i naprawie grodów, odległych nieraz o dzie- 

siątki kilometrów. Wreszcie brał udział w wojnie, i to nie tylko 

obronnej, jako członek załogi najbliższego grodu, ale także w po- 

Ścigu, a niekiedy zapewne również w wyprawach odwetowo-za- 

czepnych. Tak więc krąg jego kontaktów bynajmniej nie zacieś- 

niał się do paru sąsiednich osad, jak to stało się z regułą później. 
Owszem, bywał w tłumie, stykał się z ludźmi z odległych miej- 

scowości, słyszał nowiny ze świata, oczywiście z niedużego świata 

pana feudalnego, do którego należał, i kilku okolicznych. | 

I druga jeszcze uwaga. Kiedy czyta się listę chłopskich danin 

i innych świadczeń, można w głowę zachodzić, jakim sposobem 

ludzie ci dawali sobie z nimi radę i nie gimęli z głodu. Owszem, 

mówiliśmy już, ginęli z głodu, ale to w latach nieurodzaju i pod- 
czas wyniszczających wojen. Poza tym przecież żyli. Lista danin 

i świadczeń zawiera bowiem wiele synonimów, różnych określeń 
treściowo identycznych, niektóre obciążenia realizowane były tyl- 

ko sporadycznie lub nawet wyjątkowo, nie miały charakteru sta- 
łego. | d) 

Przechodząc do tematu szczególnie nas tu interesującego, do 
wieśniaka pomorskiego, trzeba znów powtórzyć, że w dokumen- 

tach jest on bardzo rzadkim gościem, jeśli zaś zawita, to z reguły 

bezimiennie. Zdarzają się jednak wyjątki. 
W r. 1304 przed obliczem Fryczka z Szachowie, namiestnika 

króla Wacława II na Polskę, Kujawy i Pomorze, toczyła się spra- 

wa o niedużą posiadłość cystersów byszewskich, która później 

weszła w skład Wielkich Polaszek (były pow. kościerski), a wtedy 

zwała się Cieszyna, wraz z sąsiednim źrebem Witowo. Posiadłość 
tę dwaj bracia Chroślice, rycerze, nabyli od Mściwoja II i na- 

stępnie podarowali cystersom, co miniejszym wobec władzy 
oświadczyli. Ale razem z nimi stanął także wieśniak (rusticus) 
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Żdan, który ze swej strony oświadczył, że posiadłość ta w istocie 
należy do niego, że przez długie lata miał ją jego ojciec Siodłek, 
ale potem on, ojciec i brat (zapewne imieniem Wit, stąd właśnie 

ów źreb o nazwie Witowo) zostali stamtąd usunięci przez księcia 

Mściwoja. Lecz oto i on, Żdan, dobrowolnie zrzeka się do niej 

wszelkiego prawa, ,jakie mógłby mieć”, i przelewa je na braci 

z Byszewa. 

Stanisław Kujot przypuszcza, że  Siodłek, Żdan i Wit należeli, 

być może, do kategorii chłopów wolnych wprawdzie (inaczej ich 

zeznania nie miałyby wartości w oczach władzy), lecz bez włas- 

nej ziemi, a oczynszowanych z tego kawałka, który książę użyczył 

im pod uprawę i następnie z jakichś powodów odebrał. Inaczej 

interpretuje to ks. Władysław Łęga. Sądzi on, że spotykamy się 
tu z wypadkiem chłopa-dziedzica, arbitralnie wyrugowanego z zie- 

mi przez księcia, który czuł się panem wszystkiej ziemi wieś- 

niaczej. 

Wydaje się, że rację ma drugi historyk. Najwidoczniej jednak 
klasztor byszewski nie ze wszystkim podzielał poczucie nadrzęd- 

nej własności zmarłego przed dziesięciu laty księcia, skoro zadbał 

o to, aby rusticus Shdan do protokołu, powiedzielibyśmy notarial- 

nie, zrzekł się swoich praw. Namiestnik królewski przyjął re- 

zygnację Żdana i kazał ją wstawić do odpowiedniego aktu, co 

dowodzi, że krok Mściwoja także u niego wzbudził zastrzeżenia 

prawne. | 
Ale jaki z tego pożytek dla wyrugowanego Żdana? Ks. Kujot 

przypuszcza, że cystersi coś mu tam zapłacili tytułem odczepne- 

go. W dokumencie Fryczka o tym ani słowa. Najpewniej jednak 
ks. Kujot się nie myli, bo taka była praktyka. Mamy na to do- 

wód w pomorskim dyplomatariuszu co do innego wypadku. Za- 

konnicy bardzo dbali .o to, aby ich własność była „czysta”, aby 

nikt do niej nie mógł wnosić żadnych pretensji. Skoro więc na- 

kłonili Żdana do całkowitej i formalnej rezygnacji, bez wątpie- 

nia dali mu jakieś wynagrodzenie. 

Z podobnym pod pewnymi względami wypadkiem mamy do / 

czynienia w Darguniu na Pomorzu zaodrzańskim w 1296 r. Tam- 

tejszy klasztor cystersów zupełnie formalnie wykupił od ,„pew- 

nego Słowianina” Miłoty, syna Radoszy, jego pretensje do wsi 

Łekno pod Koszalinem. Zapłacił za to jedną krową i postawem
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sukna. Widocznie więc chodziło tylko o jakiś źreb lub uprawnie- 
nia częściowe, może takie właśnie, jakimi dysponował Żdan. 

Sprawa przecież musiała wyglądać poważnie, gdyż pośredniczyli 

w niej opat klasztoru w Bukowie (na zachód od Sławna) oraz 

podkomorzy sławieński. Oni to wystawili dokument, w którym 

także znajdujemy pewną osobliwość. Oto ugodę umacnia szereg |. 

zacnych świadków, a wśród nich sam zainteresowany opat dar- 

guński i pięciu zakonników, również syn podkomorzego i dwóch 

rycerzy, wreszcie — Volzeko (czyli Wołczek lub Wojciech) i ,„po-_ 

zostali wieśniacy z tej wsi”. Jeśli świadkowanie ich mogło mieć 
wartość, musieli, powtarzam, być ludźmi wolnymi i zapewne 

dziedzicami swych działów. Okazuje się, że wobec prawa stanęli — 

na równej stopie z opatami i komesami świeckimi. Tu wprawdzie 

nasuwa się niepewność, czy określenie villicus użyte w stosunku 

do Wołczka oznacza zwykłego wieśniaka czy też rządcę wsi, tym 

bardziej że owi „pozostali” figurują jako vżllani, ale właśnie oni 

również świadkują, są więc w prawie. 

Jeśli chodzi o zbiegostwo chłopów z Pomorza Gdańskiego, nie 

mamy, niestety, żadnego konkretnego przykładu, chociaż zjawisko 

to zapewne istniało. Trudność wykrycia uciekinierów, jeśli ucho- 

dzili zręcznie, polegała na tym, że nowy pan, pod którego skrzy- 

dłami szukali schronienia, zainteresowany był w zatrzymaniu ich, 

ponieważ stawali się jego poddanymi i przysparzali mu docho- 

dów. Jeszcze trudniej było ich maa ż gdy zaszywali się w od- 
ległą i głęboką puszczę. 

Znamy przecież da ktalyshywzni? wypadek z bliskiego są- 

siedztwa. Chodzi o rodzinę Bielejewiczów, przynależną (pertinen- 

tes) do kościoła w Wolborzu i-poddaną biskupa włocławskiego 

Ogeriusza. Bielejewicze „z powodu różnorakich zdzierstw i gra- 

bieży, nie mogąc żadnej opieki ni pociechy się doczekać”, zbiegli 

stamtąd i znaleźli bezpieczną, jakby się zdawało, przystań u nie 

byle kogo, bo u Leszka Białego. Jakoś jednak przystań ta oka- 

'zała się za bardzo na widoku, Wypatrzył ich tam, i to po wielu 

latach, drugi z kolei następca stratnego, biskup Michał, znany 

nam z zażartych walk ze Awiętopeacny i zażądał wydania zbie- 

gów, co też nastąpiło. 

[e zbiegostwie w ogóle mówi się w żęakiacie sojuszu Konrada 

mazowieckiego i jego synów z Zakonem Niemieckim przeciw 
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Świętopełkowi Wielkiemu w 1242 r. Ale występuje tu ciekawe 

podwójne rozróżnienie. 

Po pierwsze, strony udzielają wzajemnych gwarancji, że będą 

sobie wydawały zbiegłych niewolników. Ale obustronną ekstra- 

dycją objęci są wyraźnie tylko niewolnicy (servż). Inaczej, jeśli 

chodzi o migrację ludzi wolnych (liberi homines), czyli wieśnia- 

ków posiedzicieli lub dzierżawców. Konrad i synowie obiecują 

Krzyżakom, że jeśliby tacy do nich „z kraju naszego przejść 

chcieli albo już przeszli, na to pozwalamy”. I tu właśnie jest 

druga ważna różnica, bo Krzyżacy bynajmniej nie udzielają iden- 

tycznej zgody. Ruch wolnych szedł w jedną stronę, wspierając 

potencjał ludnościowy państwa zakonnego, które starało się o to 

poprzez korzystną dla osadników politykę gospodarczą. Prawdo- 

podobnie część uciekinierów-niewolnych zmierzała również na 

Pomorze, gdzie mogła liczyć na bezpieczne przyjęcie. 

Wracając jeszcze do Bielejewiczów. Stanisław Kujot, którego 

zasługi dla historiografii średniowiecznego Pomorza tak bardzo 

były tu już chwalone, jako sumienny uczony smutne ich doświad- 

czenia zamieścił w Dziejach Prus Królewskich. Ze względu jed- 

nak na swój stan duchowny, w sprawach religii i Kościoła cier- 

piał na pewne rozdwojenie świadomości. Do opisanej sprawy do- 

łożył więc komentarz. 

Umyślnie przytoczyliśmy wzmiankę o uciemiężeniach Bielejewiczów 

jako powodzie ucieczki ich spod biskupa. Sądzimy, że nie można jej brać 

w dosłownym znaczeniu. Biskup Michał pewnie był kontent, że odzyskał 

poddanych Kościoła, więc cofającemu się nieprzyjacielowi wystawił przy- 

słowiowy złoty most. Chodziło o to, żeby podać jakąś przyczynę, czemu 

książę tych ludzi przyjął i tak długo u siebie przetrzymał wiedząc, że są 

kościelną własnością. Złożono tedy wszystko na rzekomą ciężką dolę Bie- 

lejewiczów; z litości nad nią Leszek mógł zapomnieć o sprawiedliwości 

i ludzi zatrzymać. Gdybyśmy sprawy tak pojąć nie chcieli, to wzmianka 

o ciemiężeniu Bielejewiczów pod rządem Ogeriusza byłaby piężsaj a ni- 

czym nie wytłumaczoną skargą na zmarłego biskupa. 

Ksiądz Kujot w uroczej prostocie i gorliwości nie spostrzegł, 

że taką skargę przecież złożono i że przystał na to urzędujący 

biskup Michał, Ogeriuszowy następca. Gdyby nie polegała na 
prawdzie, jakie świadectwo należałoby wystawić Michałowi? 

Kościół, jego przedstawiciele wszystkich szczebli, kongregacje 

religijne i oczywiście zakony rycerskie były takimi samymi właś- 
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cicielami niewolników i panami ludności zależnej, jak wielcy 

i mali feudałowie świeccy. Ludzkie uczucia, względność wobec 

poddanych, sprawiedliwe rządy zależały od usposobienia właści- 

ciela i pana, nie od jego profesji. Ciemięzców i okrutników nie 

brakowało, rzecz jasna, wśród duchownych, a lepsze obchodzenie 

się z ludźmi, wynikające chociażby z rozsądnego rachunku go- 

spodarczego, mogło cechować także mądrzejszych posiadaczy 

świeckich. , 
Stwierdzić jednak trzeba, że Kościół jako organizacja czynił 

zabiegi o poprawę bytu najbardziej upośledzonych i o ogólne zła- 

godzenie obyczaju. Poprzednio już referowaliśmy pokrótce jego 

walkę z okrutnym prawem nadbrzeżnym. Starał się także ogra- 

niczyć przynajmniej branie ludzi w niewolę podczas wojny, żą- 

dając — bez większego skutku — aby nie zagarniano ludności nie 

uczestniczącej w walkach, a szczególnie dzieci do lat 12, kobiet 

i duchownych. Stanowczo sprzeciwiał się handlowi chrześcijań- 

skimi niewolnikami, zwłaszcza sprzedawaniu ich niewiernym 

i schizmatykom; to stanowisko powoli zyskiwało sobie zrozumie- 

nie w świadomości powszechnej, ograniczone jednak właśnie do 

niewolnych chrześcijan. O matce Krzywoustego, Judycie czeskiej, 

zapisał Gall, że „wielu chrześcijan wykupywała za własne pie- 

niądze z niewoli u Żydów”. 
W Polsce już synod łęczycki 1180 r. domagał się istotnych 

ulg dla poddanych, mianowicie zniesienia „wszelkich danin nie- 

sprawiedliwych, przymusowej gościnności i innych nienależnych 

obciążeń”. Trudno nam dziś dokładnie odróżnić „daniny niespra- 

wiedliwe” i „mienależne obciążenia” od sprawiedliwych i należ- 

nych. Ale przymusowa gościnność (hospitatio coactiva), w Polsce 

ogólnie zwana stanem, a na Pomorzu także, zdaje się, gościtwą, 

jest dokumentarnie dobrze poświadczona. Rujnowała poddanych. 

Obowiązywała bowiem do darmowego żywienia nie tylko księcia 

ze świtą w rozlicznych jego podróżach po kraju, lecz także ksią- 

żęcych funkcjonariuszy, psiarzy wraz z psami, sokolników, bo- 

browników, koniarzy z końmi, posłańców i wielu innych, którzy 
przemierzając kraj w służbie pana lub dla jego przyjemności, 
zatrzymywali się, gdzie im wypadło, i żyli na koszt wsi możliwie 

najlepiej. | 

Funkcjonariusze ci bodaj jeszcze mniej liczyli się z położe- 
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miem wieśniaka niż książę i komesi, brali więc czy raczej rabo- 

wali w zgodzie z prawem, co pochwycili w garść, dla lada po- 

trzeby rekwirowali chłopskiego konia, jeśli tylko się znalazł, 

często zajeżdżali go na śmierć lub porzucali gdzieś daleko od 

wsi, z której pochodził. Z czasem tak uciążliwy obowiązek stanu, 
rozłożony zresztą nierównomiernie, bo nie wszędzie wiodły drogi 

' książęcego pochodu i jedne szlaki były często nawiedzane, inne 

rzadko lub wcale, został ujęty w formę stałej daniny w naturze, 

zwanej stanowe, a następnie w pieniądzu, co oznaczało znaczną 

ulgę. 
System feudalny, który niósł rozkład dużych formacji pań- 

stwowych na małe i coraz mniejsze organizmy pół- lub ćwierć- 

samodzielne, chociaż powiązane strukturą ustrojową, teoretyczną 

nadrzędnością cesarstwa i znacznie bardziej spajającym autoryte- 

tem Kościoła, ten system osłabiający władzę centralną na rzecz 

mnogich drobnych władz, nierzadko się krzyżujących, coraz sku- 

 teczniej ograniczał wolność wieśniaka, przywiązywał go do ziemi, 

uzależniał od bezpośredniego pana. i 

| Z samego końca XII w., dokładnie z 1198 r., mamy interesu- 
jący dokument pomorski, który wskazuje, że jednak wtedy jesz- 

cze nasz wieśniak odgrywał pewną, chociaż już szczątkową, rolę 

publiczno-polityczną. 

Ważną instytucją życia zbiorowego i funkcjonowania władzy 

były wiece. Tradycje ich sięgają głęboko wstecz, w czasy organi- 
zacji plemiennej. Rozpatrywały one sprawy obchodzące ogół, jak 

wojna, pokój, sojusz, wewnętrzny ład plemienia, wina i „kara, 

kult, oraz podejmowały obowiązujące decyzje. Państwo wczesno- 

feudalne przejęło instytucję wieców, chociaż znaczną część ich 

uprawnień posiadł książę i wąski krąg nobilów-urzędników. Wiec 

przecież pozostał, zwoływany od czasu do czasu przez księcia dla 

podkreślenia specjalnej rangi przedkładanych mu zagadnień i dla 

nadania dodatkowej sankcji postanowieniom. 

Otóż w wymienionym roku — jak już wspomnieliśmy — ksią- 

żę świecki Grzymisław uroczyście osiedlał ma Pomorzu rycerzy ' 

św. Jana Chrzciciela, czyli joannitów, nadając im Starogard, kilka 
wsi oraz szereg innych materialnych korzyści. Aktu dokonano 

równocześnie z konsekracją kościoła NMPanny w Świeciu, miał 

więc szczególnie dostojną oprawę. Odbywało się to w obecności - 
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tłumu, co odnośny dokument wyraźnie zaznacza. Wyróżnia też 

imiennie najważniejszych świadków, a w końcu dodaje: „oraz 

inni szlachetni i nieszlachetni”. Ci ostatni, to właśnie zbiorowość 

wieśniacza (o mieszczańskiej nie ma jeszcze co mówić), mali 

dziedzice i dzierżawcy, z pominięciem niewolnych, którzy zresztą 

na pewno też jakoś tam się wkręcili, przynajmniej jako gapie. 

Możemy sobie dopowiedzieć, że książę oczywiście nie pytał 

wieśniaków zawczasu, co myślą o sprowadzeniu do tego zapiecka 

członków (włoskiego głównie) zakonu rycerskiego, o którego 

_ istnieniu najpewniej nie mieli zielonego pojęcia. No i także nie 

„mieli wpływu na decyzję. Ale widocznie byli potrzebni lub przy- 

najmniej przydatni jako decorum, jako relikt tak zwanego gmino- 

władztwa dawnych czasów. ' / 

Później o udziale „nieszlachetnych” w - wiecach słuch ustaje, 

chociaż wiece odbywają się nadal, zyskują nawet na znaczeniu, 

ograniczając władzę księcia, ale stają się już wyrazem rosnącego 

wpływu możnowładztwa, przy czym z kolei zwykłe rycerstwo od- 

grywa rolę raczej dekoracyjną. 

I nagle gmin znów się pojawia. W 1278 r. Mściwoj II powo- 
łuje się na licznych „nieszlachetnych”, którzy wespół z dygni- 

tarzami i „szlachetnymi” mają zaświadczyć nadanie, niewątpliwie 

również dokonane w trakcie wiecu. Dlaczego sobie o nich przy-- 

pomniano, Bóg raczy wiedzieć. Zwraca tylko uwagę, że to nadanie 

także dotyczy joannitów, którzy tym razem otrzymali wieś Lubi- 
szewo, dawniejszą siedzibę księcia Sambora. Niewykluczone, że 

notariusz po prostu przejął „nieszlachetnych” z dokumentu sprzed 

osiemdziesięciu lat, który zachował się po dziś dzień. 
Warto osobno kilka słów poświęcić imionom wieśniaków gdań- 

sko-pomorskich. Dokumenty wymieniają ich zaledwie siedem. Do 

niewątpliwych należą następujące: Siodłek, Żdan, Miłota i Radosz. 

Najpewniej zaliczyć tu trzeba trzy dalsze: Wit, Wołczek (lub Woj- 
ciech) i Jan. Władysław Łęga podaje kilkanaście imion wydedu- 
kowanych z patronimicznych nazw miejscowości, jak Dargań, 

Jeż, Karniesz, Miękwa, Polech, a nadto powyżej stu uzyskanych 
z analizy nazw wsi związanych z osadnictwem. Rejestr ten należy 
powiększyć o wiele imion chrześcijańskich, których reprezentacja 

_ już się pojawiła wyżej. 

Wieśniacy chętnie „chrzcili się” nazwami roślin lub zwierząt,



          

co zresztą po nasze czasy przetrwało w mazwiskach. Trzynasto- 

wieczny zasób pomorskich imion wieśniaczych ujawnia już wy- 

raźną odrębność w stosunku do zasobu rycerskiego. Możemy przy- 

toczyć najwyżej kilkanaście, pomijając chrześcijańskie, a więc 
importowane przez Kościół, które występują w obu zasobach. 

Są one, być może, śladem przepływu poszczególnych jednostek 

ze stanu niższego do wyższego lub odwrotnie. 

Na temat imion naszych wieśniaczek nie możemy powiedzieć 

w ogóle nic, ponieważ żadne nie znalazło się w dokumentach 

i ponieważ od imienia kobiety, jak się sądzi, nie mogła powstać 

nazwa osady. Nawet żony i córki książąt i rycerzy rzadko do- 

stępowały zaszczytu imiennego figurowania w oficjalnych aktach 

i niewiele tak zidentyfikowanych pań potrafimy wskazać z za- 

chowanych dokumentów i różnych zapisków. Cóż więc mówić 

o „nieszlachetnych” urodzeniem. i 

Istnieje jednak pewna możliwość dotycząca także wieśniaczek: 

księga zmarłych klasztoru żukowskiego. Najpewniej kryje się tam 

nieco imion chłopskich córek. Może w zaciszu klauzury awanso- 

wała do przywdziania habitu i tym samym do zapiski kommemo- 
racyjnej jakaś Wyrchna (jeśli to nie skrót od Wierzchosławy), So- 

botka, Biała, Rybka (albo Rzepka, jak żona Piasta?) czy też Topka. 

Oczywiście wieśniaczki używały również imion chrześcijańskich. 

Rozwarstwienie społeczeństwa średniowiecznego na Pomorzu, 

zwłaszcza pod koniec tej epoki, jest duże. Ale granice między po- 

szczególnymi stanami wciąż jeszcze są płynne i przekraczalne. 

Mimo oczywistych różnie zamożności, zajęcia, pozycji — styl ży- 

cia, obyczaj, wymagania były zbliżone. Drobny rycerz bytował nie- 

wiele inaczej niż wolny kmieć. Ba, komes i nawet książę nie silili 

się na wykwint, wyjąwszy uroczyste okazje, i umieli zadowolić się 

lada jakim otoczeniem. 

Z Pomorza Zachodniego mamy dokument księcia Ottona I 

szczecińskiego, i to już z początków XIV w., zawierający w datacji 

bardzo wymowne zdanie: „Dan w Boguwicach, w chacie pewnego 

chłopa imieniem Wessel, gdzie wówczas ucztowaliśmy”. Wolno 

nam się domyślać, że książę, kiedy dyktował te słowa, był na nie- 

złej bani, a i notariusz sobie podhumorzył, gdy notował w pamię- 

ci wolę pana, aby później przenieść ją na pergamin, bo w damej 

chwili pewnie nie był w stanie wodzić piórem kaligraficznie. Może 

 



  

też Otto świadomie już chciał utrwalić na zawsze ulotną chwilę 

radości, którą przeżył w prostej chałupie, gdzie wtedy się znalazł 

i ucztował — nie bez powodu. 

Tak kapitalnego zwrotu z urzędowych akt gdańsko-pomorskich 

nie znamy. Nie znączy to, że nasi książęta po wiejskich checzach 

nie bywali, nie nocowali, nie popijali. Robili to na pewno, tylko 

nie obwieścili światu swej uczty u jakiegoś Wąsala. © 

Zresztą do ucztowania w ogóle Mściwoj II się przyznał, w każ- 

dym razie do radosnego obchodu. Dnia 26 sierpnia 1288 r. kazał 

wystawić dwa blisko brzmiące dokumenty, które zachowały się: 

w starym przekładzie niemieckim. I znów w datacji dość szczegól- 

ne sformułowanie: „Dan w Słupsku, w czwartek po Bartłomieju, 

podczas wesela księcia Pomorza”. 

Oba teksty dotyczą nadania dla komesa, a intóttnścja o weselu 

wpadła w nie jak Piłat w credo. Widocznie Mściwoj nie mógł się 

powstrzymać. Jego euforii zawdzięczamy, że tak dokładnie znana 

nam jest data ślubu z trzecią żoną, Sulisławą. Ale oprawę hucznej 

uroczystości dawał zamek słupski, nie checz jakiegoś Żdana. Więc 

- też wyrażono się godniej. 
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- kochali 

W XII w. istniały we Francji tak zwane trybunały miłosne. 

Składały się z szlachetnie urodzonych dam i wydawały orzeczenia 
w skomplikowanych sprawach serca. Podstawę orzeczeń stanowiły 

kodeksy miłosne, z których najbardziej znany zawarty został 

w dziele jegomości Andrzeja, kapelana króla Francji. W tym właś- 

nie kodeksie czytamy zdania, zdawałoby się, jaskrawo sprzeczne 

z duchem średniowiecza, za to dziwnie zbliżone do niektórych po- 
glądów i praktyk dzisiejszych. Oto parę przykładów: 

Powołanie się na małżeństwo nie jest dostateczną wymówką od miłości. 

Nowa miłość wypędza dawną. 
Miłość nie może niczego odmówić miłości. 

Nic nie przeszkadza, aby kobietę kochało dwóch mężczyzn [naraz], 

a mężczyznę dwie kobiety. 

Przy sposobności warto przytoczyć, że hrabina Szampanii, za- 

sięgnąwszy zdania innych znamienitych pań, w 1174 r. rozstrzy- 

gnęła postawione jej następujące pytanie: czy między poślubiony- 

mi osobami może istnieć prawdziwa miłość? Rozstrzygnęła prze- 

cząco, motywując, że „kochankowie wzajemnie i bez przymusu, 

nie zniewoleni żadną koniecznością, użyczają sobie wszystkiego, 

gdy małżonkowie powinni z obowiązku cierpieć obopólnie swą 

wolę i nie odmawiać niczego sobie wzajem”. 

Jeden z artykułów kodeksu magistra Andrzeja ustala, że „je- 

dynie wartość osobista czyni godnym kochania”. Można by z tego 

wnioskować, iż miłosny prawodawca wzniósł się ponad różnice 

stanowe, tak istotne w tej epoce. Byłby to jednak błąd, bo w in- 

nym miejscu powiada: „nie godzi się kochać tej, którą byłoby 

ź 

 



wstyd żądać w małżeństwo”. Zatem sublimowany punkt widzenia 

' pozostaje ważny, ale w ramach jednego stanu — majwyższego.. 
Nie przeszkadzało to przecież przychodzeniu na świat licznych ba- 

stardów. Wilhelm, syn księcia Normandii, Roberta Diabła, i pro- 

stej konkubiny, został zdobywcą i królem Anglii (1066). 

No tak, ale to świat Europy Zachodniej i Południowej, wyro- 
słej bezpośrednio ma dziedzictwie kultury śródziemnomorskiej. 

Tam była możliwa — oraz publicznie i namiętnie dyskutowana — 

sprawa Abelarda i Heloizy, których miłość przetrwała katastrofę 

życiową i oddzielenie murami klasztornymi. 

Na obszarze bliższym nam geograficznie i kulturalnie trybu- 

nałów ani kodeksów miłosnych oczywiście nie spotykamy. Nie: 

znaczy to, że problemy uczuciowe nie odgrywały tu roli, tylko że 

formy stosunków między obu płciami nie rozwinęły się tak wy- 

soko i nie powstały wyspecjalizowane instytucje. Obyczaje z pew- 

nością były wiele prostsze, lecz z drugiej strony bynajmniej nie 

jednoznaczne. Następowała także recepcja wpływów zachodnich, 

jak o tym świadczy opowieść o Walgierzu z Tyńca i Wisławie' 
z Wiślicy. 

Na temat życia erotycznego Słowian posiadamy sprzeczne in- 

formacje poison Kosmas, autor Kroniki Czechów, pisze 

w początkach XII w.: | 

W tym czasie wolno było, jak komu się podobało, mieć dwie lub trzy 

żony, nie było bezprawiem, jeżeli mąż porywał żonę innego, a żona po- 

Ślubiła cudzego męża. I co teraz poczytane jest za skromność, to wtedy 

było wielkim wstydem, jeżeli mąż żył poprzestając na jednej żonie, a żona © 

na jednym mężu; żyli bowiem jak nierozumne BEA mające wspólne 

małżeństwa. ś i 

Relacja Kosmasa dotyczy wprawdzie czasów mniej więcej sto 

lat wcześniejszych, zapewne jednak odbijają się w niej, przynaj- 

mniej częściowo, także stosunki późniejsze, znane autorowi 

z obserwacji własnych. | 
Wiemy natomiast skądinąd, że starosłowiańskie prawo rodowe 

zą niedochowanie wierności mężom nakazywało karać występne 

Żony przykładaniem im szczeniąt do piersi. Według Kadłubka 

w ten hańbiący sposób Bolesław Śmiały rozprawiał się z niewier- 

Nymi żonami swych rycerzy, którzy całe lata spędzali ma wojnach, 

z dala od domów. Ale zwyczaj ten już wówczas musiał wydawać
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się okrutny, skoro za jego stosowanie — znów według Kadłubka 

— biskup Stanisław zwany Szczepanowskim piętnował swego 

króla. 

Sprzecznym informacjom nie koniec. Thietmar podaje, że za 

pogańskich czasów Mieszka I po pogrzebie męża zabijano żonę, 

aby „dzieliła jego los po śmierci”. Czasom już Bolesława Chro-. 

brego kronikarz przypisuje taki zwyczaj: h 

Jeśli kto spośród tego ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę lub upra- 

wiać rożpustę, spotyka go natychmiast następująca kara: prowadzi się go 

na most targowy i przymocowuje doń wbijając gwóźdź przez mosznę z ją- 

da, j  ddrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż i pozostawia mu się trudny 
Ę wybór: albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała. 

    

=H Thietmar był tendencyjny, nie lubił naszych przodków, 

Pd, a Chrobrego wręcz nienawidził, prawdopodobnie jednak nie po- 
AM sługiwał się tu czystą fantazją. | 
KF Arabsko-hiszpański autor jedenastowieczny El-Bekri, opiera- 
git jąc się na relacjach Ibrahima ibn Jakuba, z poprzedniego wieku, 

| podnosi i wychwala wierność słowiańskich żon. Ale jednocześnie 
donosi, że dziewczęta słowiańskie używały do woli, póki czas. 

Mało tego! Podobno mąż odpędzał świeżo poślubioną żonę, jeśli 

  

PA. się przekonał, że była jeszcze dziewicą, gdyż miało to stanowić 
|...///_ dowód niskiej jej wartości. No bo skoro nikt się dotąd na nią nie 
|... złakomił.. Jeżeli informacja o dziewczętach odpowiada prawdzie, 
TM, musiało się rodzić wiele dzieci pozamałżeńskich. Jaka była ich 
Jota? sytuacja? 

Ri Nic o tym nie wiemy. Mamy natomiast wiadomość, że Pomo- 
BG rzanie dość często zabijali nowo narodzone córki. Czyżby doty- 
A: '<czyło to owych nieślubnych? Całkiem możliwe. Chłopców wi- 
= docznie ceniono wyżej, do pracy i do walki. Prusowie również 

zabijali dziewczynki, co — nawiasem mówiąc — ułatwiało bisku- 

Er, powi Chrystianowi tani ich wykup — z przeznaczeniem do da- 

SK wania posług w dziele misyjnym. 

GRE yy Raz jeszcze Kosmas. Przytacza on, że książę czeski Brzetysław 

skazywał na wygnanie dziewczęta i wdowy, które zachodziły * 
RE w ciążę, argumentując, że „przecież skoro nikt im nie broni za- 

A wierania prawowitych małżeństw, po cóż łączą się nieprawnie 

zk; ' z mężczyznami i później płód z siebie spędzają, co jest najwięk- 

HM szym grzechem ze wszystkich zbrodni”. Przy sposobności wyszło 

   



  

'wo, którą już poprzednio jego ojciec, Lutemar, ofiarował był 

na jaw, że stosowano, wówczas spędzanie płodu. Na pewno nie | a 

tylko w Czechach. | o 

A oto kąsek wyjątkowej smakowitości, i to z naszej własnej ć 

kuchni. W pewnym dokumencie pomorskim z 1304 r. rycerz > (8 
Więcko z Sołkowa (pod Sławnem), znany zresztą z paru wcześniej- 2 def 

szych dokumentów, oddaje klasztorowi w Bukowie wieś Borko- | 

  

tamtejszym cystersom „dla zbawienia duszy swojej i naszej”, to 2 a 

jest również Więcka. W ten sposób pragnął, według słów syna, 

„na łożu śmierci oczyścić swe sumienie z krzywd”, jakie popełnił, 

- bez wątpienia razem z synem, względem rzeczonych zakonników 

rom, ów dokument bowiem zaczyna się tak: „Wszystkim wiernym 

pervenerit, Venzeke prawi curriwi sin de Solkowe felicitatem im 

Nie wiemy, ale wolno nam się domyślać powodu. Może więc / 

8 — L. Bądkowski, Odwrócona... i 

bukowskich. Nie wiemy, jakie to były krzywdy, ale obaj pano- 0. 

wie Sołkowscy musieli porządnie zalać sadła za skórę swym ofia- ŚCY żę 

w Chrystusie, do których dojdzie to pismo, Więcko, prawdziwy | 

kurwy syn z Sołkowa, [życzy] szczęścia wiecznego w Panu”. "su 

Nie dziw, że Zdzisław Stieber żartobliwie nazywa Więcka „„Po- 

kornym rycerzem pomorskim”, a to niezwykłe ROCA) uznaje a 

za „samokrytyczne”. PPZAW 
Dodatkowy smaczek polega na tym, że cały teką napisano | . 

oczywiście po łacinie, ale drastyczny zwrot... po staropomorsku! i <w 
A więc: Universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum 

Domino sempiternam. Dlaczego notariusz. w tym miejscu nie trzy- ” 

ma się łaciny, którą mógł wyrazić to samo: verus meretricis filius? 

dlatego, że zrozumieliby to wszyscy konfratrzy, którzy w znacz- e 

nej większości byli cudzoziemcami i władali łaciną, i mogliby się sA 
odnieść z dezaprobatą do tak szokującego sformułowania w ję- ga. 

zyku Kościoła, nauki, dyplomacji. On widocznie, w przeciwień- w. 

stwie do nich, dobrze znał BOOM mowę i pozwolił sobie na 

złośliwy dowcip. NRA 
Oryginał dokumentu zaginął, pozostał odpis, zredj zupełnie. 

wiarogodny, z drobnym wszakże zastrzeżeniem, Stieber dopusz- 
cza możliwość, że jędrne samookreślenie znalazło się dopiero ę jek, 

w odpisie, o którym pan na Sołkowie nic nie wiedział, wniesione Ri” 
przez mściwego mnicha. Przypuszczam, że gdyby nawet było 

w oryginale, spostponowany rycerz, najpewniej niepiśmienny, 

 



   
7. Unikatowa drewniana figurka (dł. 10 cm) nie- 
 wątpliwie związana z kultem fallicznym. Odkryta 
"w Gniewie w trakcie badań archeologicznych w 
1975 r. przez Elżbietę Choińską. Amulet ten znaj- 
dował się w warstwie. z XIV w., co oznacza, że 
kult zachował się tak długo, chociaż sam przed- 
miot mógł pochodzić z czasów dawniejszych. 
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mógł pył: się w ogóle: nie śokeśśj jeśli pisarz, głośno w jego 
obecności odczytując tekst, przemilczał je. Gdyż raczej nie po- 

dejrzewałbym Więcka o tak GRSED, Maca pokorę Praż publiczne „A 

biczowanie ojca i siebie. 

» W każdym razie z tej przygodnej, lecz całkowicie autentycźhej 

anegdoty jako produkt uboczny płynie wcale istotny wniosek dla " 
naszych rozważań, mianowicie że na wczesnośredniowiecznym 

' Pomorzu zawód uważany za najstarszy na świecie miał swą re- 
_ prezentację, oraz drugi, że już wtedy obdarzano się obelżywym | 

_ wyzwiskiem, które po dziś dzień zachowało Gwda uć żcaów! HAZE AJ 
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Jak więc ostatecznie przedstawiała się kwestia norm obycza- 

jowych w życiu erotycznym naszych przodków? Chyba różnie. 

W życiu publicznym Pomorza, podobnie jak innych krajów. 
słowiańskich wczesnego średniowiecza, kobiety oficjalnie nie 

uczestniczyły, ewentualnie pojawiały się wyjątkowo. Tak należy 

wnioskować z pisanych przekazów, pamiętając jednak, że ich 

autorami byli wyłącznie mężczyźni, i to duchowni. Stąd właśnie, 
jak już wiemy, nawet żony i córki władców jeśli w ogóle są - 

wzmiankowane, to najczęściej bez imienia. Z czego wcale nie wy- 

nika, że nie wpływały na bieg wydarzeń. kóA 
Pierwsza Pomorzanka, która doznała zaszczytu hikniedo wy- 

stąpienia w historii, stała się bohaterką wielkiego i krwawego 

dramatu. On utrwalił pamięć o niej. Była to Sławina, jakoby cór- 

"ka księcia Pomorza Wschodniego, Świętobora I. Wydana została 

za Kruta, księcia Obodrzyców, dla swej potęgi tytułowanęgo 

przez kronikarzy królem, który na fali pogańskiej reakcji objął 

władzę nad rozległym nadmorskim obszarem między Odrą i Łabą. 

Krut był już starszym człowiekiem, gdy żenił się z młodą i pełną 

temperamentu Pomorzanką. Okazał się władcą wybitnym i umiał | 

zręcznie posługiwać się zarówno orężem, jak też dyplomacją. Nie- 

stety, ani z poprzednich małżeństw, ani z ostatniego nie miał mę-- 

skiego potomka, stanęła więc otworem kwestia RDW obo- 

drzyckiego tronu. 
Pod koniec jego życia szukał z nim pojednania Henryk, Hóż: 

-Słowianin, pół-Duńczyk, syn Gotszalka, poprzedniego władcy 

Obodrzyców, strąconego i zabitego przez poddanych za to, że 

A sprzyjał chrześcijaństwu, a więc, na polityczny język przekładając, 

Sasom i Duńczykom. Młody książę, wygnaniec na dworze dziadka, 

króla duńskiego, zyskał poparcie tamtejszych krewniaków i tak 

umocniony wytargował na Krucie nieco ziemi z zaprzepaszczone- 

go dziedzictwa ojca. Krut nie musiał iść na to ustępstwo, był 
dostatecznie silny, aby rozprawić się z potencjalnym pretenden- 

. tem, poza tym aktualnie nie groziły mu niebezpieczeństwa z ze- 
wnmątrz. Posądzano go o podstęp, o przyciąganie do siebie ambit- 

nego książątka celem uśmiercenia go w dogodnej chwili. Niewy- 

kluczone jednak, że poprzez niego szukał bliższego kontaktu 

z chrześcijańskimi sąsiadami, a może nawet w nim upatrywał 
* ewentualnego następcę. W zbliżeniu stron ważną rolę odegrała
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żona króla, Sławina, podobno zresztą utajona chrześci janka, co 

bardzo prawdopodobne. , 

Krótko mówiąc, zakochała się w wygnańcu i mościła mu drogę 

powrotu. Jeżeli Krut istotnie nastawał na jego życie, „księżna 

uprzedzała kochanka o zasadzkach; jeżeli natomiast snuł myśl 

o zainstalowaniu go na obodrzyckim stolcu, utwierdzała w nim 
ten zamiar. Trójkąt na szczycie państwa trwał całe lata, bo starzec 

uparcie żył. Wreszcie Henryk i Sławina zdecydowali się na ra- 

dykalne rozwiązanie, które jakoby ona podsunęła. Po uczcie 
- u Henryka, kiedy Krut, jak opowiada Helmold, „ciężki od obfite- 

go jadła i napoju” wychodził z domu, duński najemnik zabił go 
uderzeniem siekiery. Stało się to około roku 1093. Następnie para 

spiskowców pobrała się. 

Dość długo trwały rządy nowego OE a: Obodrzyców, lecz i on 

w końcu padł ofiarą zamachu (1126 lub 1127). Pasmo mordów 

jeszcze się nie zakończyło. W podobny sposób zginął syn Henryka 

i Sławiny, Świętopełk, a później jego syn, więc wnuk Pomorzan- 

ki, Zwinik, około 1130 r. O bohaterce dramatu nic więcej nie 
wiemy, możliwe jednak, że żyła jeszcze w tym czasie i własnymi 

oczami oglądała katastrofę dzieła zapoczątkowanego mężobój- 

stwem. 

Sławinie nie można ddmówić nie tylko temperamentu, ale 

także ambicji dynastyczno-politycznych. Nie była zresztą posta- 

cią tak całkiem wyjątkową, jakby się mogło wydawać z powodu 

ubóstwa źródeł oraz ich promęskiej stronniczości. 

Herbord, autor żywota św. Ottona z Bambergu, przekazał in- 

formacje, skąpe niestety, o kilku wybijających się Pomorzankach 

pierwszej połowy XII w. Dowiadujemy się, że sam biskup Otto, 

wielki przecież dostojnik, za którym stała powaga i potęga cesar- 

stwa i którego bezpośrednio wspierał oręż Krzywoustego, okazy- 

wał szczególne względy żonie komesa Domasława (bezimiennej), 

ponieważ była to pani, jak się wyraził żywociarz, „wielce znako- 

mita i potężna w tym mieście”, to znaczy w Szczecinie. O pewnej 

wdowie spod Kamienia Herbord zapisał, że posiadała liczną służbę 

i niemałe znaczenie, lecz wpływów swych używała w złych celach, 
ponieważ sprzeciwiała się przyjmowaniu chrześcijańskiej wiary. 

Wynika z tego, że brała aktywny udział w rozgrywkach o naj- 
większej dla społeczeństwa doniosłości, Za to inna pani, żona ko- 

ł i r



  

mesa z Wołogoszczy, narażając się opinii całego środowiska, naj- 

goręcej poparła misjonarzy i w dużej mierze przyczyniła się do 

powodzenia ich sprawy. Bardzo możliwe, że szczecinianka i woło- . 

goszczanka pochodziły z Niemiec lub Danii i że były krypto- 

chrześcijankami. 

Cały czas obracamy się oczywiście wśród kobiet znamienitych 
rodów, niczego natomiast nie słyszymy o tych, które należały do 

niższych warstw rycerskich czy do pospólstwa. 

Pozycję kobiety słowiańskiej w czasach pogańskich osłabiała 

instytucja wielożeństwa. Pogaństwo przetrwało właśnie na Po- . 

morzu, tu też jeszcze w połowie XII w. zamożni mężczyźni mieli 

po kilka żon lub nałożnic, co misjonarze biskupa z Bambergu 

stwierdzają jednoznacznie. Tym większą uwagę zwraca owa wdo- 

wa spod Kamienia, niewątpliwie poganka i Słowianka. Wystąpiła 

ona czynnie przeciw nowym praktykom religijnym i nakazała 
swej czeladzi w dzień świąteczny iść do żniw, a nie do kościoła. 

Sama zresztą demonstracyjnie jęła się pracy, za co — przestrze- 

' ga Herbord — Bóg rychło pokarał ją śmiercią. Wcale prawdopo-_ 
dobne, że w określonych okolicznościach, wobec silnej indywidual- 

ności, której przykład mógł działać zaraźliwie, ktoś gorliwy przy- 

rychlił Opatrzność świeckim ramieniem. 

Chociaż małżeństwa możnych zawierano nie z uczucia, lecz 

dla korzyści, zdarzały się odstępstwa od reguły. Mogło również 
stać się i tak, że związek politycznie wykalkulowany 1 się 

pomyślny uczuciowo. ś 
Bardzo niewiele wiemy o drugiej żonie Świętopełka Wielkiego. 

Miała na imię Ermengarda, pochodziła prawdopodobnie z Meklem- 

burgii, kraju wówczas silnie już zniemczonego, który został zorga- 

nizowany na ruinach państwa Obodrzyców, zapewne legitymo- 

wała się rodowodem raczej możnowładczym niż książęcym. Wy- 
stępuje w jednym tylko dokumencie księcia z 5 kwietnia 1252 r., 

' miała z nim dzieci, zmarła przed 1270 r. Nader wątpliwe, czy 
z tego małżeństwa Świętopełk obiecywał sobie jakieś zyski poli- 
tyczne, poza podtrzymaniem bliskich stosunków z Meklemburgią, 

co leżało w interesie polityki gdańsko-pomorskiej i miało za sobą 

długą tradycję. 

"./. Imię jej pojawia się tylko raz, ale z jakim określeniem. Mąż 

_ obdarza ją słowami dilectissima collateralis — najmilejszą współ- 
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towarzyszką. W tym samym akcie i w tym samym zdaniu jest mo- 
wa o synach księcia z pierwszego małżeństwa, Mściwoju i Warty- 

sławie, oni jednak zażyli skromniejszego tytułu — mili. Bez wąt- 

pienia Świętopełk z popędu serca, a zarazem świadomie w pu- 

- blicznym wystąpieniu, poświadczonym = wielu dostojników, 

- tak wysoko uczcił swą małżonkę. 
W dynastii gdańskiej więcej było krwistych mężczyzn, którzy 

żywo reagowali na podniety serca. Pamiętamy ze szkicu o związ- 

kach pomorsko-pruskich, jak to Sambor, brat Świętopełka, zako- 

chał się w pruskiej dziewczynie do tego stopnia, że zapragnął się 

z nią ożenić, bez względu na konsekwencje. Może zresztą nie miał 

innego sposobu spełnienia namiętnej miłości? 

'W piśmie z grudnia 1248 r. skierowanym do Jakuba z Leodium, 

legata papieskiego na Polskę, Pomorze i Prusy, Świętopełk gorzko 

skarżył się na Sambora. Wśród mnóstwa zarzutów znalazł się 

i ten: „Chciał on również połączyć się z córką Prusa imieniem 

_Preroch, na obrazę mojego kraju”. Dlaczego miała to być obraza, 

- książę nie objaśnia, chodziło zapewne o to, że nobil Preroch nie 

reprezentował dość wysokiego rodu, ale wówczas Prusowie w 

ogóle nie posiadali rodów równych statusem chrześcijańskim ksią- 

żętom. Tak czy inaczej rada familijna wysłała co prędzej gorą- 

„cego młodzieńca do siostry Mirosławy, księżnej zachodniopomor- 

skiej, która wyswatała mu księżniczkę meklemburską, Mechtyldę, 

około 1229 r. 

Kobiety gdańskiego domu nie GMióKó wady charakterem męż- 

czyznom. Bardzo interesująca jest -osoba Damroki, pani na 
Chmielnie. Uwagę naszą przyciąga również Witosława, ksieni 

'żukowskich norbertanek, jeszcze jedna siostra Świętopełka i Sam- 

bora. Dość dużo mamy do powiedzenia o Zwinisławie-Małgorza- 
cie, która w ludowej tradycji zachowała się jako „dziką łow- 

czyni”. i 

Mściwoj II, ostatni rodzimy władca Pomorza dekalog: że- 

_ nił się trzykrotnie. O pierwszej żonie, Judycie, córce Dytryka 
hrabiego Wettinu, wiadomo niewiele, chociaż wywodziła się ze 
znamienitego rodu i miała wysokie koligacje. Drugą była Eufro- 
zyna, córka Kazimierza opolskiego i wdowa po Kazimierzu księ- 

ciu kujawskim, a także, dodajmy przy okazji, matka Władysława 

później zwanego Łokietkiem. Tu zaszła godna uwagi historia. 
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Pomorzanka 

w przestworzach 

W historii istnieją postaci zaginione, po których pozostały 

jedynie ślady. Czasem są powody do przypuszczeń, że pewna 

postać była nieprzeciętnego formatu i że stała w środku intry- 

gujących wydarzeń, może nawet współreżyserowała je. Skrupu- 

laci muszą poprzestać na bardzo ostrożnych Prey puszpzaniach. 

Lecz nie przesadzajmy z pedanterią. 

Historycy chyba nigdy już nie ustalą, ki była i jaka była 

naprawdę księżniczka Damroka. Niechętnie o niej mówią, ba, 

niektórzy w ogóle nie wierzą w jej istnienie. Przyjmujemy jed-- 

nak za starszą historiografią, że była i że należała do gdańskiej 
dynastii, a jej ojciec miał na imię Świętopełk. Ale tu już po- 
wstaje wątpliwość, czy chodzi o Świętopełka Wielkiego, jak do 
niedawna na ogół przyjmowano, czy też o innego współimienni- 

ka. Stryj tego władcy, Sambor I, prócz dobrze poświadczonego 

syna Subisława II najprawdopodobniej miał także drugiego, właś- 

nie imieniem Świętopełk, który musiał umrzeć lub zginąć w dość 

młodym wieku. Pewne okoliczności sugerują, że może on wcho- 

dzić w rachubę jako domniemany ojciec Damroki. 
Wysunięto jeszcze trzecią możliwość. Otóż Damroka miała 

być córką Świętopełka księcia sławieńskiego, a żoną naszego Su- 

bisława II; sugeruje się także, że była siostrą Zwinisławy, żony 

Mściwoja I Spokojnego. Jest to kombinacja ponętna i dobrze 

mieszcząca się w czasie. Wprawdzie o żonie Subisława II (który 

też zmarł młodo) nie wiemy nie, nawet czy w ogóle miał żonę, 

ale nie będzie to nas nadmiernie niepokoiło. 

Księga zmarłych klasztoru żukowskiego podaje dokładną datę  
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dzienną zgonu Damroki: 25 maja; później dopisano datę roczną — 
1223. Z tego samego źródła dowiadujemy się, że założyła ona 

kościół w Chmielnie. Skądinąd jednak wiadomo, że kościół ten, 

na owe czasy bardzo okazały, został zbudowany dopiero w dru- 

giej połowie XIII w. Albo więc data śmierci księżniczki jest 

grubo za wczesna, albo też przed znanym kościołem chmieleń- 

skim — rozebranym dopiero w 1845 r. pod budowę większego, 

murowanego — istniał jego poprzednik, zapewne kościółek gro- 

dowy, wystawiony przez Damrokę kilkadziesiąt lat wcześniej. 

Jeśli przyjąć tę drugą wersję, Damroka nie mogła być w żadnym 

wypadku córką Świętopełka Wielkiego, gdyż musiałaby umrzeć 
małą dzieciną i gdzie jej było myśleć o fundowaniu kościoła? 

Tymczasem żukowskie norbertanki, wśród których aż trzy 
księżniczki z panującego domu były zakonnicami, a jedna z nich, 
 Witosława, długoletnią ksienią, musiały doskonale orientować się: 

w wydarzeniach rodzinnych; zresztą wiele innych tamtejszych 

zakonnic pochodziło z najprzedniejszych rodów pomorskich i one 

także wiedziały, czego się trzymać. Zapiski prowadzono, ku na- 

_ szej desperacji, mader lakonicznie, to prawda, bo wówczas prze- 

cież wiedziano, że na przykład Damroca filia Suantopolci jest 

córką tego, a nie innego Świętopełka, po cóż więc zbędne objaś- 
nienia? Za to co do daty śmierci poważniejsza pomyłka jest 
ogromnie mało prawdopodobna, nawet jeśli rok wpisano później. 

I to już bodaj wszystko, co na temat Damroki można twier- 
dzić lub z dużym prawdopodobieństwem zakładać. Dodamy jesz- 

cze, że była osobą tajemniczą, która pobudzała wyobraźnię. Mu- 

siąło tak być bez wątpienia, skoro dała powód do powstania le- 

gend wokół swojej osoby. Mamy wszelkie podstawy sądzić, że 

owe legendy narodziły się bardzo dawno, za świeżej pamięci 
faktów lub opowieści o mich, ponieważ nie niiały pożywki w do- 

- kumentach ani kronikach. 

Damroka zarówno historycznie, jak i legendarnie związana 

jest z Chmielnem. Pierwsza pisana wzmianka o tej miejscowości 

przypada na rok 1220, ale gród i osada z całą pewnością istniały 

o kilka wieków wcześniej. W latach osiemdziesiątych XIII w. 
Chmielno występuje dowodnie jako kasztelania, utraciło jednak 

tę pozycję po stu latach. W czasach historycznych nie miało 

większego znaczenia, ale gęstość zaludnienia, sięgająca co naj- 

 



  

w mniej w głąb X stulecia, wskazuje, że poprzednio odgrywało 
dużą rolę, i nie można tak po prostu przejść do porządku nad 

hipotezą, że kiedyś znajdowało się tu gniazdo rodowe możno- 

władców czy nawet książąt wschodniopomorskich. 

W latach życia księżniczki Damroki miejscowość ta, bardzo 

pięknie położona, wśród jezior i wzgórz, kryła się już trochę na 

uboczu, z dala od ruchliwych ośrodków władzy, handlu, kultu 

i poza uczęszczanymi szlakami. Nadawała się na samotnię, na 

miejsce honorowej zsyłki lub dobrowolnego odosobnienia wysoko 

urodzonej osoby. 

Według jednej z legend księżniczka wystawiła w swej sie- 

dzibie kościół, sprzeciwiając się w ten sposób woli ojca poganina, 
który kazał jej pobudować kątnicę. Gdy ojciec dowiedział się 

  

o tym, uniesiony gniewem wydał rozkaz, aby córkę przybić do - 

drzwi kościelnych i utopić w jeziorze. Okrutna wola została wy- 
konana. I oto z wieży kościelnej zerwały się dzwony i podążyły 

za pobożną księżniczką w otchłań. Czasem słychać ich głos przy- 

 tłumiony głębinami. Odważni rybacy miejednokrotnie próbowali 

je wydobyć, nigdy jednak to się nie udało. 

Z legendy tej można wydobyć wskazówkę, że | ORW zna- 

lazła się w konflikcie z rodziną (niekoniecznie z ojcem), a przy- 

najmniej, że wiodła żywot samotnicy. W każdym razie legenda 
uwypukla silną indywidualność bohaterki i jej trudne, może nie- 
szczęśliwe losy. | 

Podobny wniosek nasuwa inna o niej legenda, która ponadto 

ze względu na swe wątki treściowe zasługuje na baczną uwagę. 

Sławnej z urody księżniczce w jej niemal pustym dworze to-- 

 warzyszyła jedynie, pomijając służbę, pewna staruszka, powier-- 

nica i trochę zapewne przyzwoitka. Znała ona. dawne dzieje 

i całymi dniami opowiadała je swej pani. Umiała też posługiwać 
się tajemnymi mocami. W chmieleńskim grodzie życie płymęło 

spokojnie. Nagle zostało zakłócone. 

'Wtargnął tu obcy rycerz, łatwo opanował słabo broniony gród 

i zażądał od księżniczki, aby oddała mu swą rękę. Damroka od- 

mówiła. Wówczas rycerz uprowadził ją i i osadził w swej warowni. 

” 

Liczył na to, że branka z czasem zmięknie i dobrowolnie zostanie 

jego żoną. Obchodził się z nią grzecznie, zapewnił wszystkie wy- 

gody, tylko nie pozwalał ruszyć się na krok poza zamkowy dzie- 

   



  

dziniec i porozumiewać się z kimkolwiek z zewnątrz. Ponawiał 
swe oświadczyny i czekał. Damroka nie miała jednak zamiaru 

poddawać się jego życzeniu. Natężając całą siłę woli słała myśli 

ku grodowi chmieleńskiemu, ku swej wiernej towarzyszce, wzy- 

_. .wając jej pomocy. 

Ta nie próżnowała. 'Zamknąwszy się w izdebce skupiała w 

sobie moc i zaklęciami pomnażała ją o moce tajemne. Wreszcie 

zebrała ogromny potencjał i użyła go w walce o uwolnienie umi- 

łowanej pani. Świat zatrząsł się od potężnej burzy, zapłonęło 

i otwarło się niebieskie sklepienie, przerażeni ludzie chowali się 
"po mysich dziurach. 

Wśród huku piorunów Damroka usłyszała natarczywe ude- 

rzenia w okno swej komnaty. Zobaczyła dwa. wielkie łabędzie. 

Natychmiast zrozumiała ich posłannictwo. Objęła je za szyję, 

' a mocarne ptaki wzbiły. się w przestworza. Ulewa nie ustawała 
"ani na chwilę, pioruny waliły nadal, wicher łamał i wyrywał 

drzewa. Rycerzowi i jego podwładnym ani przez głowę nie prze- 

"szło, żeby w tych warunkach uprowadzona księżniczka mogła o 

próbować ucieczki, pomijając już, że brama zamku była zawarta. 

ż Tymczasem nieulękła Pomorzanka odbyła swój podniebny lot 

i szczęśliwie: dotarła do Chmielna. Padła w ramiona wypróbo- 
__ wanej starej przyjaciółki. Rycerz, dowiedziawszy się, że niepo- 
_._ jętym sposobem branka wyrwała się z niewoli i wróciła do swej 

__ siedziby, domyślił się, że na jej usługi stanęły moce większe od 

sA tych, jakimi on rozporządzał. Porzucił więc zamiar pozyskania 

_ jej dla siebie. ? 

| Ksiądz Władysław Łęga w legendzie tej SOAkywdł się a 

__ średniowiecznego obyczaju zdobywania upatrzonej na żonę siłą 

i bez oglądania się na jej zdanie. Czy podobna przygoda, nie- 

z rzadka w kołach rycerskich, mogła przydarzyć się kobiecie ksią- 

_ żęcego rodu? Mogła. Kosmas obszernie opisuje daleki rajd Brze- 

R syna władcy, z Pragi do Schweinfurtu w Bawarii, do- 

_ konany celem porwania z tamtejszego klasztoru Judyty, córki 

_. Henryka, margrabiego bawarskiej Marchii Północnej. To bardzo 

ay, ryzykowne przedsięwzięcie powiodło się w zupełności, wpraw-. 

"dzie przy okazji padły trupy, ale pannę szczęśliwie dowieziono 

( do Czech, gdzie we właściwym czasie stała się żoną, matką, 
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Motyw odosobnienia, odmienności albo dziwactwa czy mizan- 
tropii przylgnął do Damroki. Może była młodą wdową. Do klasz- 

toru nie wstąpiła, bo zapewne ślad takiego kroku pozostałby w 

zapiskach żukowskich mniszek. Dobra chmieleńskie uzyskały one 
dopiero z darowizny Mściwoja II, więc nie od niej. 

Napomknęliśmy już o możliwości jakiegoś konfliktu rodzin-- 
nego. Trzeba także brać pod uwagę nieszczęśliwą miłość lub 

wreszcie szczególną cechę charakteru, która powodowała, że Da- 

mroka różniła się od innych pań swej epoki, że szukała warun- 

ków odosobnienia, może też kontemplacji, lecz nie w murach 

klasztornych. Jeśli przyjąć tę ostatnią ewentualność, należy za- 

uważyć, że mimo takiej domniemanej dyspozycji los nie szczę- 

dził jej przygód; chyba że w chmieleńskiej odludni zamknęła się 

już po latach życia obfitujących w atrakcje. 

Przy okazji legendy z łabędziami zwróćmy uwagę, że poja- 
wia się w niej najstarszy znany nam na Pomorzu motyw lotu 

człowieka. Niewykluczone, że został on zapożyczony z baśni 

skandynawskich. 
Zagadkowe pozostaje imię księżniczki. Próbowano je powią- 

zać z imieniem czeskiej Dobrawy, żony Mieszka I, a to z racji 

związku małżeńskiego między Wisławem i Piastówną w końcu 
X w. Lecz któż na Pomorzu w przeszło dwa wieki później miał- 
by pamiętać o tej paranteli i jeszcze nawiązywać do niej chrztem 

dziecka, zwłaszcza że u samych Piastów imię Dobrawy od razu 
poszło w zapomnienie i nie pojawiła się żadna jej imienniczka? 

' Ciekawe, że tak samo los obszedł się z imieniem Damroki. Nie 

spotykamy się z nim więcej ani razu i dopiero w naszych cza- 

sach zostało ponownie użyte, mianowicie pisarz i działacz kaszub- 

ski Aleksander Majkowski tak ochrzcił jedną ze swoich córek. 

Według nie publikowanej dotąd, prywatnie wyrażonej opinii 

znakomitego miediewisty, ,„Damroka” nie jest imieniem; może 

jedynie zniekształconą formą prawdziwego imienia. Uczony ten 

przypomina, że był książę wielecki Dumar (odnotowany pod , 
r. 1114), zatem mogłaby ewentualnie funkcjonować żeńska forma 

imienia: Dumarka lub Dumorka. On sam nie wierzy w ową 

Damrokę-Dumarkę i zaraz dodaje: „ale kto by wygrał z legen- 

dą?” Więc Damroka wygrywa i pozostaje. 

Oto okruchy wam historycznych, parę starych legend, 
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'8. Grodzisko w Chmielnie: fragment fundamentu budowli, prawdopodob- 

nie piętrowej, o niejasnym charakterze; mogła to być wieża mieszkalno- 

-obronna. 

garść hipotez, domysłów, spostrzeżeń. Niewiele tego, a jednak 

dość dużo jako materiał, z którego może kiedyś skorzysta dobre 
Pióro, aby powołać do nowego życia zamgloną, frapującą postać 
Damroki zaginionej. 

W 1971 r. podjęto wreszcie prace wykopaliskowe na obszarze 
chmieleńskiego grodu. Nie zakrojono ich na dość szeroką skalę



   
   

    

                

    

i zresztą jezaje' nie zostały Zakobcźyne: Ale obok nadających 
zabytków. ruchomych Z R—AMIII w, jak uszkodzony duży krzyż 

z bursztynu, fragment ostrogi czy żelazne noże i klamry do pa- 

|. Sów, odsłonięto fundament kamienny jakiejś budowli, prawdo- 

_ podobnie z początków. XIII w. Początkowo można było przypusz- 

czać, że chodzi tu o relikt kościoła grodowego, potem jednak 

 przeważył pogląd, że raczej - — dużego prostokątnego obiektu 

„ mieszkalno-obronnego, zapewne stołbu. Prawdopodobnie był drew-- 
/; _niany, ale solidny i co najmniej piętrowy, inaczej nie potrzebo- 

- wałby kamiennej podwaliny. Archeolodzy będą kopać dalej i bę- 
' dą się głowić, jak zaszeregować to niezwykle rzadkie, wręcz wy- 

| _jątkowe na Pomorzu Gdańskim znalezisko z tego okresu i co 

| w. ogóle powiedzieć o randze  €hmieleńskiego grodu. Ray 
czekać. PęK „sy AA d i 
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Księżniczka 

w białym 

habicie 

  
Jedną z najwybitniejszych postaci w życiu publicznym trzy- 

nastowiecznego Pomorza była Witosława. A właśnie, kobieta! Pa- 

miętamy, jak rzadko kobiety dostawały się na karty ówczesnych 

dokumentów, a zdarzało się przy tym, że figurowały tam jedy- 

nie jako „żona moja”, „matka moja”, „nasze siostry”, anonimo- 

'wo, podczas gdy z podobnym potraktowanie męskich krewnych 

e potykketoy się tylko wyjątkowo. Witosława natomiast, chociaż 

_1 ona pojawia się parę razy jedynie jako siostra księcia lub prze- 
 orysza żukowska, kilkakrotnie — więcej niż inne, na przykład 

żony naszych książąt — występuje pod swym własnym imie- 

niem. I to pod imieniem pomorskim, słowiańskim, co jest bardzo 

iekawe, bo w klasztorach zazwyczaj PORE sobie AWREEA) 

patronów chrześcijańskich. : 
/,_ Mściwoj I Spokojny i jego żona Zwinisława mieli dowodnie 

_ dziewięcioro dzieci, w tym pięć córek. (Przez „dowodnie” należy 

" rozumieć, że na tyle są dowody, ale mogli mieć więcej.) Dwie 
z nich, nie znane z imienia, były norbertankami w Żukowie, za- 

_ pewne szeregowymi, skoro nic poza tym o nich nie wiadomo, 
_ Mirosława wyszła za mąż za Bogusława II szczecińskiego, Jadwi- 
"Ba za Władysława Odonica wielkopolskiego. Piąta, to Witosława 

właśnie, również norbertanka w Żukowie, ale bynajmniej nie 

| szeregowa. Przeżyła wszystkich z rodzeństwa, których daty 

Śmierci są znane, a prawdopodobnie także owe dwie swe siostry- 

(>akonni W dynastii gdańsko-pomorskiej długowieczność wca- 

le nie należała do rzadkości, ale wydaje się, że ta księżniczka 
„ kobiła żekord. Wiadomo, że zmarła 9 lipca 1290 r. Według przy- 
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puszczenia Antoniego Czacharowskiego miała być przeoryszą już. 

w 1229 r. Jeśli przyjąć to mniemanie i przyjąć również, że w 
chwili swego wyniesienia na tak wybitne stanowisko liczyła cho- 

ciażby tylko dwadzieścia wiosen, żyłaby 81 lat — a chyba więcej. 

Bezsprzecznie musiałaby przy okazji pobić rekord sprawowania 

władzy, bo jeszcze na 15 miesięcy przed śmiercią zawierała waż- 

ny układ z cystersami oliwskimi w sprawach majątkowych. Kon-- 

Kurować z nią mógłby bodaj jedynie Hajle Sellasje, cesarz 

Etiopii, który w swym kroju PAZ objął w 1916 i sprawował 

ją do r. 1974. 

Młoda zakonnica od początku obracała się w kręgu donio- 

słych zagadnień państwowych i najpewniej pozostała w nim nie- 

mal do końca. Jej bracia, to Świętopełk Wielki i Sambor II, 
człowiek ruchliwy i bezsprzecznie zdolny, ale niespokojny duch, 
wiecznie buntujący się przeciw seniorowi, a następnie przeciw 

synowi seniora Mściwojowi II, dalej Ratybor, który zakończył 

życie jako gorliwy zwolennik Zakonu Niemieckiego i nawet jego 

członek, wreszcie Wartysław, o.którym wiemy niewiele, bo zmarł 

wcześnie. Długie i aktywne życie Witosławy przypadło na burz- 

liwy okres dziejów Pomorza, pełen wojen, pajekdów, wypraw, 
raptownych przymierzy, zwrotów sytuacji. 

Fundacja klasztoru oliwskiego z drugiej połowy XII w. po- 

myślana była przez Subisława Krzewiciela i Sambora I jako do- 

niosły akt polityczny, w szerokim rozumieniu słowa. Pierwsi 

_ cystersi i pierwsi w ogóle na Pomorzu Gdańskim zakonnicy 

mieli naturalnie prowadzić działalność misyjną, ale jednocześ- 

nie — i może przede wszystkim — stanowili atut polityczny w 
rękach władcy, świadczyli o jego ideologicznej prawomyślności, 

zapewniali kontakt ze swoją organizacją zakonną szeroko roz-| 

gałęzioną w Europie, a przez tę organizację z Kościołem i ze 

świeckimi feudałami także. 
Nie należy sądzić, że Mściwoj I Spokojny, zakładając około 

1212 r. konwent panien żukowskich, tych korzyści nie miał na 
oku, ale raczej przesuwały się one na plan drugi, już chociażby 

dlatego, że mniszki nie odgrywały tak czynnej roli, jak mnisi. 

Cystersów sprowadzono bezpośrednio z zachodniopomorskiego 
Kołbacza, a pośrednio z Esrom w Danii, i byli to Niemcy i Duń- 
czycy. Norbertanki przyszły z kujawskiego Strzelna i podlegały 

Bi
ró
s



  

4 opactwu we Wrocławiu. Zdaje się, że przeważały wśród nich 

Polki. 

Niewątpliwie książę potrzebował ich jako części „wyposaże- 

nia” światopoglądowego, jako świadectwa gorliwości chrześcijań- 

skiej wyższego stopnia, dowodu starań o umocnienie zarówno ; 

organizacji, jak i doktryny nowego ustroju. Podnosiły splendor 

władcy, który stawiał się w szeregu innych feudałów chrześci- 

jańskich jako człowiek ideologicznie określony oraz oświecony. 

_ Klasztor żeński nadawał się też jako szacowny dom dla dobrze 

urodzonych panien, które z jakichkolwiek powodów mie mogły, 

nie chciały lub nie powinny wyjść za mąż. Przypuszczalnie zna- 
 lazły się tam również dziewczęta z autentycznego powołania. Że 

jedna Mściwojowa córka wstąpiła czy została oddana do klasz- © 

toru, to rzecz zrozumiała: była z góry przeznaczona do zajęcia 

w nim wysokiego stanowiska. Dlaczego jednak poszły aż trzy, 
' _ pozostanie tajemnicą, bo dwie mogły przecież być instrumentem 

politycznych mariaży. 

Trzeba wreszcie uwzględnić, że założycielom żukowskiego do- | 

mu, to znaczy Mściwojowi i Zwinisławie, zależało ma podniesie-- 
'_ niu oświaty i kultury kraju. W menologium (księdze zmarłych) 
__ tego klasztoru kilkakrotnie wymienia się funkcję scribissa libro- 

rum, czyli przepisywaczka ksiąg, co określa jedną z dziedzin 

-działalności zakonnic. Zdaje się, że bardzo wcześnie powstała tu 

' szkoła dla panien świeckich, dobrze znana w późniejszych cza- 

-' sach; w XVI w. istniała także szkoła dla chłopców. Późniejsza 
kaszubska sztuka ludowa — zwłaszcza haft — tak żywa po dzień 

, 
+ 

ośrodkiem było właśnie Żukowo. Wolno domniemywać, że rolę 

tę pełniło niemal od początku. 

Mówiliśmy o założycielach w liczbie rodowi: gdyż kia, 

_ jako twórca fundacji odpowiedni dokument wystawił Mściwoj — . 
zresztą z wyraźnie stwierdzoną zgodą synów Świętopełka, Warty- 

_ sława, Sambora i Ratybora oraz „żony naszej” — ale największą, 
' najbogatszą część uposażenia w dobrą ziemię ofiarowała owa żo- 
na, Zwinisława. Dar był tak niezwykle szczodry, że później jej 

| rodzony syn, Świętopełk Wielki, umniejszył go, oddając połowę 

. 

Kępy Oksywskiej oliwskim cystersom, co między obu klaszto- 
| rami ATE E długoletnie i zażarte waśnie.    

e dzisiejszy, wywodzi się ze sztuki dworskiej, której ważnym 
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Witosława, prawdopodobnie jako bardzo młoda dziewczyna, 

znalazła się w niedawno utworzonym konwencie. Bez wątpienia 

nauczono ją czytać i pisać (po łacinie, rzecz jasna, musiała więc 

poznać ten język), co ówcześnie było bardzo wysoką kwalifikacją, 

przyswojono jej zasady doktryny, wprowadzono w program i taj- 

niki działania zakonu norbertańskiego. Na pewno znała kanon 
polityki papiestwa, polegający na osłabianiu władzy świeckiej 

i umacnianiu duchownej. Kanon ten w praktyce, z którą Wito- 

sława zetknęła się jako przeorysza, pociągnął za sobą dwie kon- 

sekwencje: po pierwsze, popieranie juniorów przeciw seniorom, 

czyli dążność do rozdrabniania tworów państwowych, po drugie, 

faworyzowanie zakonów rycerskich, narzędzia w większym lub. 

mniejszym stopniu podległego Stolicy Apostolskiej a w każdym 

razie nie związanego bezpośrednio z władcami świeckimi; zakony . 

te, na tle konkretnych interesów, często rywalizowały z nimi. 

"W warunkach polsko-pomorskich oznaczało to zielone świa dla 

Zakonu Niemieckiego. | 
Młoda księżniczka, młoda zakonnica mogła doznać oszołomie- 

nia wobec spraw świata tego, lecz zająwszy eksponowaną po- 

zycję musiała im podołać. Wychowała się w partykularzu poli- 

tycznym oraz w kulturze posiadającej niewątpliwie wartości, za- 
ściankowej jednak, jeszcze półpogańskiej, pod względem pojęć, 
instytucji, techniki uboższej wobec rozwiniętych kultur Południa 

i Zachodu. Zrozumiała przecież prąd czasu, może lepiej niż nie- 

którzy bliscy jej mężczyźni, wybiła się na gwiazdę polityki nie - 
_ tylko dzięki stanowisku, ale głównie dzięki własnym umiejętnoś- 
ciom i ambicjom; naturalnie stanowisko ogromnie pomogło je . 

rozwinąć. 

Dla niej, jako dla przeorysży, najważniejszą sprawą był wzrost 

znaczenia powierzonego jej rządom klasztoru, czyli w rozumie- 

niu epoki przede wszystkim wzrost jego majątku. Zabrała się do 
tego energicznie. Oczywiście, szczodre fundacje rodziców, a na- 

stępnie rodzeństwa ułatwiały zadanie, lecz jednocześnie zawiści , 

i kłótnie feudalne, a zwłaszcza spory rodzinne powodujące wojny -. 

wewnętrzne i zewnętrzne, utrudniały je w stopniu nie mniej- 
szym. Witosława prócz energii wykazała także talent dyploma- 

tyczny, polegający między innymi na wyciąganiu korzyści rów- 

nież z rywalizacji wewnątrz rodziny. 7 
/ 
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Będąc przeoryszą Żukowa, AE zwierzchnictwu biskupa 

Kujaw i Pomorza, znanego nam już Michała. Po kilkotygodnio- 

wej wojnie w lecie 1238 r., o której była mowa — i w której, 

dodajmy, bracia Świętopglka prawdopodobnie wspierali jego wro- 

ga, przynajmniej po cichu — jesienią doszło do rokowań i za- 

warcia ugody. Otóż istnieje przypuszczenie, że w pokojowych 

zabiegach dyskretny udział brała Witosława, uzależniona od obu 

skłóconych stron, co wymagało wyjątkowego taktu. Domysł opie- 

ra się na dwu przesłankach: że po skutecznej mediacji otrzymała 

"cenne podarki dla klasztoru oraz że w sposób jawny pośredni- 
czyła między tymi samymi antagonistami w osiem lat później. 
Była przecież zainteresowana w ułożeniu jako tako harmonij- 

_ nych stosunków między nimi. 
Tak więc po zawarciu pokoju Raiybae nadał Żukowowi wieś 

Zęblewo, Świętopełk w niecały rok później — wsie Skarszewy . 

i Grabowo (obie pod Świeciem), a Sambor w 1240 r. — nieziden- 
tyfikowaną wieś Vadino. Ten ostatni dar był posunięciem złośli- ' 
wym i perfidnym, gdyż Vadino już wiele lat przedtem otrzy- 

mali od Świętopełka cystersi oliwscy. Nie wiadomo, jakim pra- 

wem młodszy brat rozporządził obecnie inaczej, czy wynikały 
z tego jakieś skutki prawne, i dlaczego Witosława ten prezent 
przyjęła. Być może, nadanie to traktowała jako punkt przetar- 

gu w nieustającym użeraniu się o dobra oksywskie. Prawdopo- 
dobnie biskup Michał też jakoś odwdzięczył się obrotnej norber- 
tance, ale o konkretnym akcie dowiadujemy się dopiero pod 

rokiem 1245, tuż przed następną kaka rozgrywki Roza ze 

Świętopełkiem. 
Otóż, przechodząc do omówienia tej nowej sprawy z lat 1245 

1 1246, podkreślić musimy, że wtedy Witosława najjaśniej za- 
błysnęła na firmamencie pomorskiej polityki. Mniejsza o przy- 

, Czyny kolejnego sporu księcia z biskupem, zawsze było ich dość. 
Michał dobrze znał rolę i możliwości przeoryszy i w przygoto- 
waniu do nowej próby sił dokonał posunięcia zjednującego jej 

przychylność: przekazał na rzecz klasztoru przysługujące mu 
dziesięciny z żukowskich majątków, czyli po prostu zrezygnował 
Z pobierania od sióstr tego podatku. 

Przeorysza wywiązała się z zadania i do ugody doprowadziła. 
 Poświadcza to wyraźnie Świętopełk w dokumencie z 15 paź- 

  

  

       



  
  

' dziernika 1246 r. wystawionym w Gdańsku mówiąc, że porozu-. 
mienie zawarte zostało mediante sorore mea magistra de Succow 

(przy pośrednictwie siostry mej przeoryszy z Żukowa). Widocz- 

nie i on był dość zadowolony, a w każdym razie chciał zaskarbić 

sobie jej względy w AOE wciąż ARZAONACH nie z tym 

to z innym wrogiem. 

, Wypadek to miewątpliwie bardzo rzadki, że w oficjalnym 

akcie stwierdzono mediację kobiety między księciem panującym 

a biskupem, którzy z różnych tytułów sprawowali nad tą kobietą 

władzę i jednocześnie tak się z nią liczyli. , 

W tym czasie na ziemiach polskich przebywali legat papie- 

ski, opat Opizo z Messano, celem polubownego załatwienia róż- 

* nych konfliktów. Oczywiście zajmował się także i tym. Wito- 

sława na pewno komunikowała się z owym dygnitarzem i posia- 

„dała jego sankcję. Któż więc będzie się dziwił, że majątek Żu- 
kowa, SrYWaO taką ręką, rósł nieustannie? 

Świętopełk w swych licznych rozjazdach często zakackał 
o Żukowo. Ponieważ jednak jego itinerarium znamy niemal wy- 

łącznie z wystawianych dokumentów, tylko w dwu wypadkach 

możemy dowodnie stwierdzić pobyt księcia u tamtejszych nor- 

 bertanek: 26 lipca 1257 r. i w 1259 r. (bez daty dziennej). W obu 
dokumentach mowa jest o „obecności trzech moich sióstr i całego 

konwentu”. Brzmi to bardzo skromnie, nawet panna-polityk nie 

wystąpiła tu z imienia; dwie inne siostry na zawsze otuliła ciemń. 

Po śmierci Świętopełka Wielkiego księstwo gdańsko-pomor- 

skie objął starszy syn Mściwoj II (w zlatynizowanej formie Me- 
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stwin), ale sprzeciwił mu się młodszy brat Wartysław, który 

zresztą wcześnie zmarł, i przede wszystkim brat Świętopełka, 

a stryj Mściwoja — Sambor. Trudności Witosławy bynajmniej 
więc nie ustały, musiała teraz lawirować między bratankiem 

i bratem oraz politykować z wszystkimi innymi, którzy mie- 

szali się do spraw Pomorza. Mściwoj zyskał przewagę nad stry- 

jem i wypędziwszy go z kraju odebrał mu tczewską dzielnicę. 

Stanisław Kujot wyraził domysł, że przeorysza starała się pojed- 

nać obu rywali, co jest bardzo możliwe i nawet wielce prawdo- 

podobne, ale koronny jego dowód na poparcie domysłu ma dość - 
dwuznaczny charakter. 5 

 



  

| Chodzi tu o darowiznę Sambora dokonaną w Chełmnie 28 

grudnia 1275 r. Wydziedziczony książę nadał cysterkom cheł- 

mińskim, na założenie nowego klasztoru, kościół parafialny Św. 

Krzyża w Tczewie wraz z bogatym uposażeniem w ziemię, prawa 

- rybołówcze, młynarskie itd. Kujot komentuje: „Dziwna rzecz! 

_ Książę, nie posiadający tyle, żeby zapłacić pergamin i wosk pod 

pieczątkę, szafuje dokumentami na darowizny, jakby po dawne- 

mu mógł rozdawać rozległe włości i ziemie”. Święta prawda, ale 

dziwne również, że na tym samym pożyczonym pergaminie wśród 

dostojnych świadków potwierdzających darowiznę — więc bi- 

' skupa chełmińskiego Wernera, mistrza pruskiego Krzyżaków 

„Konrada von Thierberg, opatki chełmińskiej Zofii i innych — 

pojawia się Vithazlaua soror nostra magistra in Sukowe. 

Kujot pisze dalej: „Ksienię, a siostrę Sambora, Witosławę, 

sprowadziło tam chyba jedno pragnienie, żeby brata z synow- 

cem pojednać. Miała pewnie jakieś obietnice od Mściwoja, w razie. 

p acyby się Sambor do zgody skłonił. Jednak misja jej spełzła, 

_ gdyż przeważył wpływ inny, kiedy Sambor w pewności, że wróci 

do księstwa, chełmińskim pannom znaczną a pozornie korzystną 

czyni darowiznę”. Ten „wpływ inny”, to Zakon Niemiecki. 

/W trzy miesiące później w Elblągu Sambor podaruje Zakonowi... 

ź całą ziemię gniewską, będącą także w posiadaniu Mieiwója: 
 Sprzymierzał się z nimi przeciw bratankowi w nadziei odzyska- 
nia, przy ich pomocy, utraconej dzielnicy tczewskiej; może też 

_ sięgał wyżej. W tym samym celu obligował sobie ZE cy 

_ Sterki z krzyżackiego Chełmna, 

|. Czy Witosława mogła nie wiedzieć, czemu służyło nadanie 
_ kościoła Św. Krzyża? Moim zdaniem wykluczone. Wiedziała i sta- 

jąc w szeregu świadków w Chełmnie — na honorowym miejscu 
Przed tamtejszą opatką! — działała zupełnie świadomie. > 

- Kujota,. że Witosławę „sprowadziło tam chyba jedno pragnienie”, 
mianowicie pojednania bratanka z bratem, jest zupełnie luźny. 

Podejrzewam, że czcigodnym autorem kierowała potrzeba ideali- 

- zowania osób duchownych, zwłaszcza swoich. Z pewnością uzna- 

wała prawa Sambora do. odebranej mu dzielnicy, co było zupeł- 
Nie zgodne z pojęciami epoki. Mściwoj nie obraził się, bo i on, 

r mimo wszystko, w pewnym sensie te prawa uznawał. W każdym 

Tazie po śmierci stryja, którego zwalczał nieubłaganie i szczerze 

          



  

ianawidził» córkom jego, Salomei i: Gertrudzie, wyznaczył w 

swoim księstwie poważne posiadłości jako dział ich ojcowizny. 

I nie przestał nadal faworyzować stryjnę Witosławę. 

A ta wciąż prowadziła wielki, zacięty i mieraz podstępny bój 

z cystersami oliwskimi o połowę Kępy Oksywskiej, którą anta- 

goniści na przemian wyrywali sobie z rąk. Dzieje tej walki za- 

sługiwałyby na osobną opowieść. Możliwe, że niezrozumiałe dla 

mas posunięcia Witosławy służyły głównie owej walce, a na pew- 
no dyktował je ogólny interes klasztoru i może też wspomniane- 

'go kanonu polityki papieskiej. 

W 1275 r. zanosiło się na walną rozprawę Krzyżaków z Mści- 

wojem, w której książę był stroną zdecydowanie słabszą. Czyżby 

przeorysza zawczasu chciała stanąć u boku zwycięzców? Rozwój 

wypadków zewnętrznych zapobiegł wybuchowi wojny. Więc 

przeorysza w porę zmieniła front. Mściwoj sam robił to często, . 

grał ostro i ryzykownie, obdarzony nie mniejszą niż stryjna in- 
 teligencją, rozumiał ją i potrzebował jej. Dzięki niej mógł nawią- 

zywać poufne kontakty i dokonywać jeszcze poufniejszych son- 

daży poprzez najgłębsze rowy wrogości. Wiedział, że tak czy 

inaczej zderzenia z Krzyżakami nie uniknie. Wysuwali oni cał- 
kiem uzasadnione roszczenia do nadań dokonanych na ich rzecz 
przez Sambora i Ratybora, a także do jakichś bliżej nam nie 

znanych obietnic samego Mściwoja, którymi ten szafował hojnie. 

' W stosunkach ze słabymi partnerami mogły one pójść w zapo- 
mnienie i nie przejmował się nimi. Ten jednak partner do sła- 

bych nie należał. Wobec tego książę wolał rozgrywkę skierować 
na drogę dyplomatyczną. 

Dnia 11 lipca 1281 r. Witosława zai z prepozytem swego 

klasztoru Gerardem) zawiera w Inowrocławiu układ z cystersami 
_oliwskimi o to nieszczęsne Oksywie. Na polecenie aktualnego le- 

gata papieskiego biskupa Filipa z Fermo w rozmowach pośredni- 

czy dziekan włocławski Liphard, człowiek wykształcony i wpły- 

wowy. Układ jest dla Żukowa niekorzystny i siostry będą szu-. 

kały dróg jego zmiany. Tu dyskretnie zadziała Mściwoj, uka- 

zując im taką możliwość dzięki jego poparciu — sam przecież 

nie mieszał się w inowrocławskie przetargi. 
A właśnie w tym samym czasie toczyły się najdonioślejsze 

dla niego i dla kraju pertraktacje: w sprawie połączenia Pomo-/



  

+TŻB. i Gdański b. z Wielkopolską Eranycię! II oraz w sprawie 

polubownego załatwienia sporu pomorsko-krzyżackiego o wielkie 

połacie Pomorza. 

1 

W związku z tym drugim obieriera (i dla załatwienia tarć 

kościelnych) przebywał w Polsce legat Filip. Z nim stykała się 
Witosława, podobnie jak i dziekan Liphard. Legat zatwierdził 

zresztą inowrocławskie porozumienie, ale i przeorysza, i dziekan 

mieli sposobność przedstawić mu swój pogląd na różne tematy. 

' Proces pomorsko-krzyżacki został dla Pomórża załatwiony 

dość pomyślnie, mimo dotkliwych strat terytorialnych. Najważ- 

niejsze, że ocalona została spoistość państwa. Na wynik mediacji 

Filipa z Fermo z maja 1282 r. poważny wpływ wywarło poparcie 

Przemysła wielkopolskiego, ale bezsprzecznie swoją rolę odegrała 

również tajna dyplomacja. Na ile czynny udział wzięła w niej 

_ żukowska przełożona, możemy tylko snuć domysły. 
Za te usługi Mściwoj odpłacił się sowicie. Wielką zaliczkę 

złożył jeszcze w 1280 r. w postaci dóbr chmieleńskich. W pięć 

lat później, czyli już po zamknięciu konfliktu z Krzyżakami, do- 

łożył wieś Karlikowo. Wreszcie zapośredniczył w rewizji układu: 

Żukowo—Oliwa z 1281 r., sabotowanego przez cystersów, którzy 
nie wywiązali się ze zobowiązań finansowych wobec norber- 

tanek. Nowy układ, dogodniejszy dla sióstr, zawarto 23 kwietnia 

1289 r. w Gdańsku. (Zawzięte panny jeszcze nie były z niego 

zadowolone i myślały o całkowitej rewindykacji utraconych dóbr.) 

W rokowaniach osobiście uczestniczyła sędziwa, lecz niezmordo- 
wana ksieni. I to już jest ostatnia zmana data z jej działalności. 

W menologium żukowskim śmierć jej zapisano pod datą 9 

" lipca. W tym dniu miano po wszystkie czasy modlić się za spokój RA 

jej duszy. A cały zapis brzmiał: Witoslaua soror. Dopiero wiele 

później dopisano rok 1290 oraz fakt, że chodzi tu o siostrę księcia 
Świętopełka i przeoryszę. Rzecz jest zresztą bezsporna. Prochy 

jej, wśród prochów setek innych zakonnic, spoczywają gdzieś 

w podziemiach żukowskiego kościoła poklasztornego. Nikt nie. 

postawił choćby najskromniejszej tabliczki upamiętniającej tę 

_. wybitną Pomorzankę XIII w. Nawet tam, w Żukowie. 
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- Małgorzata - 
Co-koń-wyskoczy 

Powiedziałem gdzieś na początku, że  Pormorze Gdańskie, 
i zresztą Pomorze w ogóle, nie miało za grosz powodzenia w pol- 

skiej literaturze pięknej o temacie historycznym. Samo nie wy- 

dało liczących się w tej dziedzinie autorów, a inni, którzy doty- 

kali jej, robili to pobieżnie, marginesowo, patrząc z zewnątrz, bez 

rzeczywistego zainteresowania, a zwłaszcza bez dostatecznej wie- 

dzy o sprawach pomorskich. Ważną, może nawet decydującą 

przyczyną tego stanu rzeczy było, że nauka polska tak mało 

uwagi poświęcała historii Fomorza, i to miemal aż do II wojny 

światowej. 

W okresie między . obu wojnami światowymi, szczególnie pod. 

koniec, zarysowała się pewna zmiana na lepsze, w czym wielką 

rolę odegrał ówczesny Instytut Bałtycki prowadzony przez Jó- 

zefa Borowika. (Nie mylić z obecnym Instytutem.) Ale był to 
dopiero początek orientacji, która wtedy jeszcze nie zdążyła przy- 

jąć się w DAWCE, zwłaszcza w dużych SYS CA opracowa- 

niach. 

, Weźmy, tytułem przykładu, publikacje Romana Grodeckiego 

j (1889—1964), jednego z wybitnych naszych mediewistów. Wybór 

jego prac wznowiono ostatnio w obszernym tomie Polska pia- 

stowska (PWN 1969). Trzon dzieła stanowią Dzieje wewnętrzne 

Polski XIII w., cykl wykładów wygłoszonych w roku akademic- 

kim 1928/29 i potem, z uzupełnieniami, w 1947/48. Na przeszło 
350 stronach gęstego druku Pomorze wzmiankowane jest jedynie 

_ okazjonalnie, raczej przypadkowo i w owych dziejach nie od- 

grywa żadnej roli. Po prostu w nich nie uczestniczy. A przecież 
) z. 
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mat Gąsawy czy odnowienie królestwa polskiego, do czego bodaj 
decydująco przyczynił się Mściwoj II, nie mówiąc już o sprawie 

_ krzyżackiej. W tym dziele wielkopolski Władysław Odonic wy- 

 mieniany jest w dwudziestu miejscach, ale jego podwójny szwa- 

gier, sojusznik i protektor, Świętopełk Wielki, ani razu! Wśród 
powodzi książąt i dostojników polskich — Pomorzanie nie egzy-- 

stują w ogóle. Dodać wypada, że pod koniec okresu międzywo- 
jennego Grodecki zaczął interesować się problematyką pomorską, 

głównie dzięki inicjatywie Instytutu Bałtyckiego. 

_ Stwierdzenia powyższe w żadnym wypadku nie mają umniej- 

szać zasług dzieła. Traktujemy to jako przykład tylko, pars pro. 

toto, nieuwzględniania pozycji i roli Pomorza przez naukę polską 

w szerokich syntezach, powstających w czasach nam już bliskich, 

nie mówiąc o dawniejszych; Pomorze mieści się zaledwie na mar- 
_ ginesie. To prawda, że nie dostawało studiów szczegółowych 

7 
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w wielu dziedzinach, co zresztą też ma swoją wymowę. Ale nie 

można utrzymywać, że brakowało ich w ogóle, zwłaszcza od cza- 

su powstania Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875), któ- 

rego członkowie i współpracownicy wykonali ogromną pracę ba- 
dawczą ze Stanisławem Kujotem na czele; jego Dzieje Prus Kró- 
lewskich do 1309 r., poprzedzone odcinkowymi rozprawami, uka- 

zały się w latach 1913—1925. A przecież już wtedy istniała obfita 
bibliografia niemiecka, przede wszystkim publikacje wczesno- 

- średniowiecznych źródeł, a wśród nich fundarnentalny zbiór do- 
 kumentów Pommerellisches Urkumdenbuch, i węaasń przez Maxa 

- Perlbacha w 1882 r. 

Co innego Śląsk, także Dolny. w historiografii polskiego śred- 

niowiecza Śląsk funkcjonuje w pełni, zapewne dlatego, że wła- 

dała nim gałąź Piastów, co prawda już w XIII w. silnie zniem- 

A czona i popierająca niemieckie osadnictwo. Na Pomorzu. pano- 

J: 

* „J 

  

_ wały dynastie rodzime. Czy to miałoby być przyczyną Z 

- potraktowania? 
Odsunięcie Pomorza w nauce polskiej na daleki plan, dbók 

ogólnego braku zainteresowania nim w społeczeństwie, w wyso- 

im stopniu, jak sądzę, spowodowało ową posuchę literacką. 
A postaci i wydarzeń w dziejach pomorskich, które z punktu wi- 

_ dzenia czysto pisarskiego |ARROKA na uwagę i twórczy ye 
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jest naprawdę pod dostatkiem. W trakcie naszej wanogi spotka- 

liśmy ich już wiele. Tu chcę przypomnieć — powiedzmy od razu: 

raczej niejako odkryć, na użytek osób spoza wąskiego kręgu. 

specjalistów — barwną, niezwykle ciekawą postać Zwinisławy- 

-Małgorzaty, księżniczki pomorskiej i królowej duńskiej. A tak, 

królowej duńskiej! Związki Pomorza, nie tylko Zachodniego, 

z Danią we wczesnym średniowieczu były okresami bardzo bli- 

skie i różnorodne, a więc związki polityczne, dynastyczne, rów- 

nież kulturalne. | | 

Sambor II, książę lubiszewsko-tczewski, niesforny brat Świę- 
topełka Wielkiego, dowodnie miał jednego syna i cztery córki. 

  

Syn Subisław III zmarł w młodym wieku i pochowany został 

„w Strzałowie (Stralsund.) Jedna córka pozostała panną, dwie wy- 

szły za książąt (kujawskiego i śląskiego), a czwarta zrobiła karie- 

rę w hierarchii feudalnej, chociaż karierę obficie zaprawioną go- 

ryczą. Owa czwarta, najstarsza z córek, była zapewne w ogóle 

dzieckiem pierworodnym. Na imię jej dano Zwinisława, prawdo- 

podobnie na cześć babki ze strony ojca. Niewykluczone, że od 

razu otrzymała drugie imię, Małgorzata, chociaż możliwe, iż po- 

jawiło się ono później, wśród obcojęzycznych, kiedy kilkunasto- 

letnią Pomorzankę kojarzono z księciem duńskim. | 

Istnieje pogląd, że chodzi tu o dwie siostry, Zwinisławę i Mał- 

gorzatę, z czego wynikałoby, że Sambor miał pięć córek. Na ogół 
jednak przyjmuje się identyczność Zwinisławy z Małgorzatą. Ten 

problem, ważny dla genealogów, nie ma żadnego znaczenia, jeśli 

„chodzi o przedstawienie postaci Samborówny, która przyozdobi- 

ła skroń koroną Danii. 

Może wpierw słowo o jej matce. Mechtylda, żona Sambora, 

pochodziła z Meklemburgii, ze starego rodu książąt obodrzyckich, 

wtedy już zniemczonych. Była córką Henryka Borwina II, księ- 

cia na Roztoce, i Krystyny, jak się przyjmuje, córki Knuta, kró- 

la Szwecji. Tym małżeństwem Sambor związał się z dynastami - 

meklemburskimi, u których często przebywał — bo i często wy- * 

ganiano go z Pomorza — i z których pomocy korzystał, a przez 

nich również z dworami skandynawskimi. Ślub odbył się około 

r. 1229 i Zwinisława przyszła na świat niedługo potem. W 1248 r. 

nasza księżniczka poślubiła Krzysztofa, królewicza duńskiego, 
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. najmłodszego syna Waldemara II; pamiętamy, że ów Waldemar 

na krótko shołdował Pomorze Gdańskie w początkach XIII w. 

Młoda para spotkała się najpewniej na dworze meklembur- 

skim lub szczecińskim, kiedy Sambor, opowiedziawszy się po stro- 

nie koalicji krzyżacko-polskiej przeciw Świętopełkowemu Pomo- 

rzu, znów musiał uchodzić wraz z rodziną. Książę Krzysztof, 
który w chwili zawierania małżeństwa miał około 30 lat (ona 

około 17), został uposażony wyspami Lolland i Falster, położo- 

nymi najbliżej meklemburskich wybrzeży. Po śmierci ojca tron | 

obejmowali kolejno dwaj jego starsi bracia. (Wszyscy trzej po- 

chodzili z drugiego małżeństwa Waldemara z Berenguelą, córką 

króla Portugalii, tak więc dynastia gdańsko-pomorska skoligaci- 
ła się także z domem portugalskim!) Krzysztof nie miał widoków 

na osiągnięcie korony. To by tłumaczyło, że królewicz-junior 

mógł się ożenić z córką mało znaczącego i przy tym wygnanego 

książątka, który jednak uczestniczył w silnej koalicji i w razie * 

jej zwycięstwa miał szansę uzyskania pewnej pozycji na Pomo- 

rzu. Dania mimo osłabienia i wewnętrznych rozterek nie zrezy- 

gnowała jeszcze całkowicie z wpływów na południowych brze- 

gach Bałtyku. Małżeństwo to również odgrywało polityczną rolę 

w stosunkach między Meklemburgią i Danią. Niezależnie od po- - 

wyższych względów Zwinisława-Małgorzata mogła zaangażować 
się w nie z ochotą, ponieważ była osobą pełną temperamentu 

i ambicji, i oto zyskiwała pole działania. ; zh 

Kilkunastoletnia księżniczka-królewiczowa weszła w nowe śro- 
dowisko, w świat intryg i rozgrywek na skalę znacznie większą 

od znanej jej dotąd, chociaż zasad i techniki politycznych działań 
z pewnością miała okazję nauczyć się u ojea. Mimo młodego 

wieku i utrudnień wynikających ze statusu kobiety, nawet wy- 

soko postawionej, bynajmniej nie zagubiła się ani zadowoliła 

postawą bierną. Nie straciła też z oczu swej dawnej ojczyzny, 

a ściśle interesów ojca. 

Już w cztery lata po ślubie została królową. Życie pary kró- 

lewskiej w Danii skotłowanej, rozdzieranej walką domową, gdzie 

królów i biskupów mordowano bez ceregieli, nie było usłane ró- 

żami. Małgorzata brała udział w zmaganiach. Krzysztof I pano- 
wał siedem lat (1252—1259) i miał szczęście zejść z tego świata 

śmiercią naturalną, Pomorzanka ma duńskim tronie została wdo-



  

| wą w wieku najwyżej 29 lat. Z ich małżeństwa zrodziło się pię- 
- cioro dzieci: trzech synów, mianowicie Eryk (później król, piąty 

_.._ tego imienia), Waldemar i Niels, oraz córki Matylda i Małgorza- 

ta. | a! 
W chwili śmierci Krzysztofa Eryk miał dopiero około 10 lat 

i regencję objęła matka. Sprawowała ją tak gorliwie, że kiedy 

syn był już bardziej niż dorosły, bo osiągnął trzydziestkę, ożenił 

się i miał syna, matka w dalszym ciągu wystawiała dokumenty, 

które on powinien był sygnować. Nie udał się Małgorzacie pier- 

worodny, całe życie cechowało go lenistwo. 

Nie będziemy tu opisywali za porządkiem i szczegółowo pery- 

s. petii jej panowania, które nie należało do szczęśliwych, bo roz- 
' przężony kraj nie dawał takiej możliwości. Małgorzata rozwijała 

jednak ogromną energię, a środki stosowała bezwzględne. 

Ze szkoły ojca wyniosła żądzę władzy i znaczenia. Ale Sam- 
bor wszystkich swych zdolności używał do osłabienia pozycji se- 

niora, do rozkruszenia siły wspólnego państwa, na czym on, jako. 

junior, chciał korzystać. Córka przeciwnie, dążyła do wzmocnie- 

nia systemu centralistycznego, bo znajdowała się w sytuacji 

" zwierzchniej. Dokładała, starań, aby trzymać w posłuszeństwie 
wasalów korony i rozbić opozycję, aby podporządkować sobie 

Kościół, Nie wątpię, że Sambor postępowałby identycznie, gdyby 

udało mu się zająć miejsce Świętopełka, a potem Mściwoja II. 

Zresztą najpewniej w niejednym inspirował córkę, odgrywał bo- 

wiem wcale aktywną rolę w wewnętrznych sprawach Danii — 

on, wielokrotny wygnaniec z własnego kraju — o czym zupełnie 

"nie pamiętamy. Tak na przykład, kiedy powstało widmo otwartej 
wojny domowej między parą królewską i jej poplecznikami 

'a opozycją, na której czele stał arcybiskup Jakub Erlandsen, 

i jednocześnie nad krajem zawisła grożba najazdu norweskiego, 

właśnie Sambor doprowadził do, przejściowego wprawdzie, po- . 
jednania między NEAR, na zjeździe w Lund 10 sierpnia 

'1256 r. 

Uciekając się do żeiróci dod ość, królewscy RPNE 

kazali uwięzić arcybiskupa, za co spadła na nich klątwa kościel- 

na. Po śmierci męża Małgorzata wraz z synem znów znalazła się 
pod interdyktem. Niewiele ją to wzruszało. Prowadząc dyploma- 

_ tyczną grę ze stolicą Piotrową, nieugięcie walczyła o formalną 
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koronację syna, później także wnuka, gdyż tron duński był wtedy | 

elekcyjny. Szeroko korzystała z pomocy zbrojnej feudałów nie- © 

mieckich, co zresztą przysparzało jej wrogów w kraju. W czasie 

jednej z wojen domowych potknęła się jej noga i wpadła do nie- 

woli przeciwników (1261). Przesiedziała w niej rok i wydostała 

się dzięki interwencji księcia brunszwickiego Albrechta oraz 

margrabiów brandenburskich. Pomawiano ją o romans z tymże 

Albrechtem — można by dać rękę, że nie bez powodu. 

Osobny rozdział jej wielostronnej działalności stanowi Kato- 

nia, która wówczas należała do Danii. Małgorzata popierała tam 

osadnictwo duńskie i niemieckie, dbała szczególnie o rozwój 

_ Rewla (dzisiejszy Tallinn), umacniała ład prawny w tej jak gdy- 
by duńskiej kolonii, troszczyła się o jej rozwój gospodarczy. 

_ /W niektórych zarządzeniach, między innymi odnośnie do bicia | 
_ rewelskiej monety, wyraźnie wzorowała się na polityce Pica W ae 

dzielnicy tczewskiej. 

Powiedzieliśmy, że królowa nie zerwała związków ze starą 

ojczyzną. Aktywnie interesowała się jej losem i próbowała na 

niego wpływać, co prawda tylko środkami dyplomatycznymi, 

gdyż wszystkich innych rozpaczliwie potrzebowała dla własnych 
celów. Słała więc do Rzymu skargi na Świętopełka i broniła tam 

stanowiska swego ojca. Sama zresztą zręcznie korzystała z daw- 

niejszych wydarzeń na pomorskiej arenie. Oto w latach 1261— 

—1264 pontyfikat sprawował Urban IV, a był to nie kto inny, 

. tylko Jakub, dawniejszy archidiakon z Leodium, w latach 1248 
i 1249 legat papieski na Połskę, Prusy i Pomorze. Sambor znał 

go dobrze, niewykluczone, że i Małgorzata zetknęła się z nim oso- 

biście. Legat Jakub był przychylny pomorskim juniorom tak da- 
lece, że w ich interesie rzucił klątwę na seniora. Obecne przed- 

kładania królowej nie wskórały dużo, w każdym jednak razie 

utwierdzały papieża Urbana w postawie nieprzyjaznej Święto- 

- pełkowi, chociaż miał on zatargi także z Samborem. Za to bardzo 

energicznie poparł Małgorzatę w konflikcie z hierarchią duńską. 

Więc przydał się jej ten kontakt wymiesiony z Pomorza i miała 

powody żałować, że pontyfikat Urbana trwał tak krótko. 

Istnieją wskazówki, że Zwinisława-Małgorzata odwiedzała po- 
morską rodzinę. Kiedy miało się to odbywać — nie bardzo wia- 

domo, z jednym wielce prawdopodobnym wyjątkiem. Mamy 
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współczesny przekaz, iż Uozestriiczyłh w owzystośći założenia 

klasztoru cystersów w Pogódkach, ufundowanego przez Sambo- 

ra. Działo się to 29 czerwca 1258 r. W wystawionym z tej racji 

dokumencie Sambor wzmiankuje jako obecne żonę i córki, ale — 

jak zazwyczaj — bezimiennie, widocznie nawet królowa Danii 

nie zasługiwała tu na wyróżnienie. Jednakże dokument zawiera 

coś, co wskazuje na jej obecność. Mianowicie w datacji mowa 

jest, że sprawa toczyła się w czasach papieża Aleksandra, króla 

rzymskiego Ryszarda i.. . „Krzysztofa szczęśliwie rządzącego kró- 

 lestwem Danii”. Można by powiedzieć, że Krzysztof tu wpadł, 

jak Piłat w credo, z pewnością jednak został wymieniony dla 

uhonorowania jego żony, dostojnego gościa. | 

W sumie Samborówna nie mieszkała długo na rodzinnej zie- 

mi. A jednak utrwaliła się w pamięci pomorskiego ludu, co praw- 
da niejasnej; nie wiemy, czy pożywkę dla wyobraźmi ludowej 

dała już w latach swego panieństwa czy podcźas późniejszych 

wizyt. Oto charakterystyczna opowieść o niej związana z Biało- 

.gardą łebską. 
Księżniczka różniła się od innych kobięt obyczajem, nawyka- 

mi, porywczością. Przepadała za jazdą konną, najchętniej w męs- 

kim towarzystwie, bo lubiła jeździć szybko i ryzykownie, uwiel- 

biała polowania, i to nie na drobną zwierzynę, ale na dzika, 
żubra, łosia. Decyzje podejmowała łatwo, a kiedy chciała się po- 

pisać, robiła to-bez namysłu. Chętnie przebywała w dolinie ujścia 

Łeby, obfitującej w znakomite łowiska. Koło Krępska kazała 

postawić sobie dworek myśliwski. Okoliczna ludność musiała 

brać udział w magonce, gdy pani urządzała wielkie polowanie, 

a podobno zdarzało się to często. Cechy jej usposobienia i styl 

życia spowodowały, że opowiadano sobie o niej z pokolenia na 

pokolenie. | 

Pewnego dnia księżniczka wracała z takiego właśnie Kióżiekh 

polowania. Było bardzo udane i wszyscy wychwalali odwagę, 

zręczność, bystre oko i pewną rękę łowczyni. Podniecona hołda- 

mi chciała raz jeszcze dowieść swych umiejętności. Zobaczyła 

jakąś figurę z drzewa stojącą w znacznej odległości. Zawołała: 

— Patrzcie! Trafię w samą pierś tej figury. 

Błyskawicznie napięła łuk i wypuściła strzałę, Trafiła rzeczy- 

wiście. RO utkwił w piersi drewnianej Matki p Księż-



  

_niczka triumfująco spojrzała po otoczeniu. Towarzystwo wyra- | 

ziło uznanie dla niechybnej celności strzału, ale bez entuzjazmu, 

raczej z niejakim popłochem, bo czyn był APBACY i wręcz 

świętokradczy. 

Zbezczeszczenie figury wstrząsnęło wieśniakami. Zebrali się | 

wokół niej dła odprawienia modłów błagalnych. Ktoś wyciągnął 

_. strzałę. Z piersi Bogurodzicy trysnęła krew. | 

Szczególne, że opowieść ta zachowała się w Lęborskiem, z da- 

la od lubiszewsko-tczewskiej dzielnicy Sambora. Ale tam, właś- 
nie w Białogardzie łebskiej (dziś jest to wieś), w okazałym gro- 
dzie, którego kontur i teraz możemy podziwiać, rezydował Raty- 

bor, stryj Zwinisławy-Małgorzaty, przez długi czas ściśle współ- 

' działający z jej ojcem przeciw Świętopełkowi. Widocznie odwie- 
dzała go i korzystała z tamtejszych łowisk. 

i Lud pomorski nazywał ją Dziką Łowczynią lub Dziką Małgo- 

' sią. Ludy Danii i Szlezwiku także poznały się na swej pani i dały 

jej przezwania Małgorzata-co-koń-wyskoczy, Czarna Greta, Czar- 

na Małgorzata — być może była brunetką lub też ubierała się 

ną czarno. I w tych krajach oczywiście opowiadano o niej histo- 
rie, w treści i zabarwieniu bardzo podobne do pomorskich. 

Impulsywny Sambor romansował, intrygował, spiskował, 
 awanturował się — był zresztą, powtarzam, człowiekiem bystrym 

i dobrym gospodarzem — pędziło go z miejsca na miejsce, wresz- 

'cie schyłek życia spędził na ostatecznym wygnaniu i tam też, 
u córki Salomei na Kujawach, zmarł w 1277 Aa 1278 r. Wiele 

przejęła po nim Dzika Małgosia. 

Nawet schyłek jej życia był taki sam. Umarła na wygnaniu, 
tyle że dobrowolnym, nawet niedługo po ojcu, w 1283 r. Widząc 
niepowodzenie swych wysiłków, wręcz upadek dzieła życia, ja- 
kim miało być stworzenie silnej, jednolitej monarchii, usunęła 

się do Meklemburgii. Jeszcze w 1269 r. kupiła od księcia meklem- 

„. burskiego niewielką posiadłość, którą kilka lat później podaro- 
wała klasztorowi Św. Krzyża w Roztoce. Był to akt daleko- 

_ wzroczny. Z pewnością królowa, wszystkie te lata siedząca na 

 wulkanie, przygotowywała sobie spokojną, chociaż także smutną 

'_ przystań. Przypuszcza się, że tam, w murach roztockiego kląsz- 
/_ toru, dokonała burzliwego żywota. Ale o tym już niewdzięczna 
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rb - Słowo jeszcze o jej liwa Eryku wow Klip- ż 
| ping, ponieważ bił marną monetę klip. Odszedł z tego świata za- - 

_ ledwie w trzy lata po matce. I to jak! Został zamordowany wą 
nocy, 22 listopada 1286 r., we wsi Finderup w Jutlandii, kiedy 3 
(podobno) spał w stodole, w. której paliło się światło. Na jego ć 

_ ciele doliczono się 56. ran kłutych. Sprawca nieznany. W *prze-, | 
zd wodzie sądowym mówiono, że poszło o kobietę. To nam. przy- 

 pomina, że, po pierwsze, owocześni możnowładcy, książęta i — ą 
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- jak widzimy - — mawet królowie nie _gardzili rozrywkami w pa- 
 robczańskim stylu, po drugie, że w POW ANR „AARTSYOR 8 
źle się działo. y 

Ale dynastia Estrydów, wzmocniona wrzącą PA Zwinisła- | 
ETA. RZE na 33 M aż kalo PW XV w i



    

   

  

nieznajoma 

Mściwoj II, na którym wygasła dynastia zwana chmieleńską, 
lub kaszubską, żenił się trzy razy. Jak pamiętamy, pierwszą jego 

żoną była Judyta, córka Dytryka, hrabiego Breny i Wettinu, oraz 

Eudoksji, córki Konrada mazowieckiego. Małżeństwo to w domu 

gdańskim mogło uchodzić za nieco egzotyczne, bo związek z mar- 

grabiami Miśni i Łużyc nie przynosił mu wyraźnych korzyści. 

politycznych, ale zapewne profitował prestiżowo. Wśród przod- 

ków Judyty figurował Karol Wielki, do jej rodu należała św. 

Jadwiga śląska, matka Henryka Pobożnego. Nie wiemy, w jakich 
okolicznościach Mściwoj poznał swą przyszłą żonę. Bardzo praw- 

dopodobny jest domysł ks. Kujota, że stało się to w czasie jego. 
zakładnictwa u Krzyżaków, w latach 1243—1248, które spędził 

w Austrii i w niemieckich baliwatach (okręgach majątkowych) 

Zakonu, może właśnie w Saksonii. Ślub nastąpił krótko po 1250 r. 
Z tego małżeństwa pochodziły dwie córki: Katarzyna, która wy- 

szła za Przybysława, meklemburskiego księcia-wygnańca, i Eufe- 

mia, wydana za Adolfa V, hrabiego Holsztynu. Judyta umarła 

zapewne między 1269 a 1275 r. 

Drugi raz ożenił się Mściwoj z Eufrozyną, wdów po Kazi- 

mierzu kujawskim, przypuszczalnie krótko po śmierci Judyty. 

Para książęca rozeszła się wiosną 1288 r. Do rozwodu prawdo- 

podobnie przyczynił się Władysław Łokietek, syn Eufrozyny 
z poprzedniego małżeństwa, który spiskował na Pomorzu przeciw 

_ Mściwojowi. Ale bez wątpienia Mściwoj chciał się rozwieść także 

z ważnej osobistej przyczyny. Bo oto kilka miesięcy później, 

26 sierpnia tego samego roku, ożenił się po : raz trzeci. 

   Piękna    
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- Dwie wymienione tu panie są nam pod względem pochodzenia 
znane, ponieważ wywodziły się z książęcych rodzin, a ponadto 

przetrwały dokumenty, zawierające o nich informacje. Gorzej 

_ z tą trzecią. 

Sulisława pojawia się tajemniczo i równie zagadkowo ginie 

z oczu. A odegrała doniosłą rolę — mawet jeśli przypadkową 

i bierną — nie tylko w życiu Mściwoja, lecz także w dziejach 

księstwa, a pośrednio również Polski. | 

Z jakiej wyszła rodziny? Nie wiadomo. Na pewno nie z z: 

żęcej i ten fakt przesądzał, że dzieci, jakie mogła urodzić; nie 

miały prawa następstwa. W ten sposób książę, nie posiadający 

dotąd syna, skazywał dynastię na wygaśnięcie. Gdyby wciąż 
jeszcze zamierzał podtrzymać ród, bez większej trudności zna- 

lazłby sobie żonę z. oapoiednim tytułem, Ale on koniecznie 

chciał Sulisławy. i 

Przypuszcza się, chyba adugzńie. że pochodziła ona z ziemi 

słupskiej lub sławieńskiej, a to dlatego, że była w klasztorze 

słupskim i że w Słupsku odbył się ich ślub. Imię jej nie daje 

żadnej wskazówki, ponieważ w drugiej połowie XIII w. określo- 

ne imiona przestały już być własnością poszczególnych rodów 

i przenosiły się swobodniej niż poprzednio, a zresztą nie znamy 

rodu, dla którego przedtem byłoby ono charakterystyczne. „Suli- 

sław” (także „„Sulko” i „Sułek”') występował na różnych obsza- 

rach słowiańszczyzny. Imię to ma charakter życzeniowy i wyraża 

intencję lepszej sławy. O stosunkach rodzinnych oblubienicy wia- 

domo tylko tyle, że miała brata nie znanego imienia oraz bra- 

tanka Janika, jego syna. Temu Janikowi (zdrobnienie od Jana) 
Mściwoj w 1292 r. nadał wieś Witomino, obecnie dzielnicę Gdyni. 

Możliwe, że żona księcia sprowadziła tu bratanka z dalszych stron, 

aby mieć w pobliżu kogoś ze swoich. 

Sytuacja jej nie była łatwa. Mściwoj dokonał trudnej sztuki 

wydobycia jej z niedawno założonego klasztoru premonstratensek 

(norbertanek) w Słupsku. Rzecz musiała wywołać dość duże po- 

ruszenie, bo to i rozwód z księżną kujawską, i ożenek z poddan- 

ką, i to na dodatek zakonnicą. Co prawda rozwód sam w sobie 

nie należał do rzeczy niezwykłych wśród dynastów, a ponadto 

osobę Eufrozyny obciążał syn Łokietek, niepopularny na Pomo- 

rzu, ale o rozwodowym precedensie w gdańskim domu nie sły- 

 



.. szymy. Ważne natomiast jest, że postępowanie Mściwoja apro- 

bowały i nawet gorąco popierały tak wysoko postawione osobi- 

. stości, jak zwierzchnik polskiej prowincji kościelnej, arcybiskup 

' gnieźnieński Jakub II Świnka, książę Wielkopolski, Przemysł II, 

oraz grono dostojników pomorskich z coraz potężniejszymi Świę- 

 .cami na czele. 

A jednak musiała istnieć opozycja, iżgo ślad odbił się w nie- 
co późniejszej tradycji, nieprzychylnej Sulisławie. I to mogło 

się przyczynić, że obrzęd zaślubin odbył się nie w Gdańsku lub 
Świeciu, gdzie Mściwoj najchętniej przebywał, lecz właśnie w 

Słupsku, grodzie stosunkowo niedawno przyłączonym do księ- 

stwa, jak gdyby pod bezpośrednią opieką Święców. Skoro Suli- 

sława profesję zakonną odbywała właśnie tam, to, prawdę mó- 

wiąc, gród słupski nie majlepiej nadawał się na miejsce cokol- 

wiek prowokacyjnej uroczystości. Można mniemać, że Mściwojo- 

'wą wybrankę łączyło ze Święcami pokrewieństwo czy koligacja, 

co tłumaczyłoby ich szczególne zainteresowanie nowym ożenkiem 

księcia. | 

Pan młody miał wtedy co najmniej 68 lat, a raczej trochę 

i KO więcej, panna zaś, jak łatwo się domyśleć, musiała być istotnie: 

młoda i urocza. 

Zwalnianie zakonników i zakonnic ze Ślibów kanonicznych 

zdarzało się w średniowieczu, ale rzadko i z wyjątkowo ważnych 

: * przyczyn. Mamy tego przykłady w historii Polski. Wątpliwe, czy 

Mściwoj, pan miezbyt silnego państewka nad Bałtykiem, mógł 

liczyć na tak trudną do uzyskania dyspensę Rzymu, gdyby nie 

stały za nim poważniejsze moce. Wspomniani już Przemysł II 

o i przede wszystkim arcybiskup Świnka, zwierzchnik kościelny 

ówczesnej Polski, bardzo zaangażowali się w przeprowadzenie 

rozwodu księcia z Eufrozyną, pomagając mu w nabyciu odpo- 

 wiednich majątków na Kujawach i w Sandomierskiem, które 

księżna łaskawie zgodziła się przyjąć jako odprawę rozwodową. 

Na zjazd w Wyszogrodzie, gdzie rozwód obwieszczono, przybył 

sam arcybiskup, także biskup kujawski Wisław oraz wielu do- 

 stojników świeckich i duchownych. Pod dokumentem obok pie- 

częci Mściwojowej również Przemysł zlecił przyłożyć swoją; 

ż wskazuje to, że jeśli nie uczestniczył sam, to wszystko dokładnie 
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 wiedział i aprobował, bez wątpienia gorąco. Całą sprawę prze- 

prowadzono grzecznie, nawet wytwornie. 

Ale właściwie dlaczego Przemysłowi i Jakubowi Śwince tak 

bardzo zależało na rozwodzie księcia pomorskiego z Eufrozyną, 

a następnie na jego małżeństwie z eks-zakonnicą Sulisławą? 

Interes państwowy! Sześć lat wcześniej układem kępińskim 

(o którym osobno) Mściwoj darował księciu wielkopolskiemu Po- 

morze Gdańskie jako dziedziczną własność po swojej śmierci, 

a za życia dopuścił go do współrządów. To ostatnie w tym celu, 

aby przejęcie władzy odbyło się bez przeszkód. Z aktualną żoną 

dzieci mieć nie mógł, bo była zbyt stara już w chwili zamąż- 

pójścia. Licho jednak mie śpi: a nuż Łokietek będzie rościł pre- 

tensje do Pomorza z tego tytułu, że jest pasierbem Mściwoja? 

Najlepiej było więc pozbawić go tego pretekstu i sprawa załat-- 

wiona. 

Doyklitny: się, że Mściwoj na długo przed ślubem poznał 

Sulisławę i zakochał się w niej. Zatem odpowiadał mu rozwód 

i nowy ożenek. Z punktu widzenia Przemysła i arcybiskupa Ja- 

kuba, który miał najtęższą głowę wśród ówczesnych polityków 
i dążył do jednoczenia kraju, małżeństwo Mściwoja z poddanką 

i byłą zakonnicą stanowiło rozwiązanie idealne, bo raz na zawsze 

ukręcało łeb wszelkim roszczeniom sukcesyjnym i utwierdzało 
pozycję spadkową księcia Wielkopolski. 

Klasztor premonstratensek w Słupsku został założony w 

1281 r., przy czym oddano mu kościół Św. Mikołaja. Konwent 

fuńkcjonowśći dowodnie w pierwszej połowie 1284 r., przybył 
więc na miejsce w międzyczasie. I oto następuje rzecz godna 

uwagi. Do tej pory Mściwoj rzadko bywał w Słupsku i okolicy 

(Sławno, Darłowo), ale odtąd jego wizyty raptownie się nasilają. 

Wynika to z miejsc wystawiania dokumentów, które wyraźnie 

oznaczono. A są też dokumenty bez odnośnej adnotacji, które jed- 
nak możemy bezpiecznie lokować właśnie tam, na przykład na 

podstawie listy świadków, obejmującej niższych dostojników zie-_ 

mi słupskiej, którzy przecież normalnie nie podróżowali z księ- 

ciem po kraju. Odnosi się wrażenie, że Mściwoj w Słupsku lub 

w jego pobliżu spędzał dłuższe okresy. Oczywiście mogło to wy- 

nikać — i niejednokrotnie wynikało — z potrzeb państwowych, 

charakterystyczne jednak, że załatwia tam sprawy z ziemią słup-- 4 
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| ską” bynajmniej nie związane, jak potwierdzenie całości dóbr 

klasztoru żukowskiego czy sprawy politycznie bardzo doniosłe. 

dla całego księstwa, jak nadanie Gertrudzie, niezamężnej córce 

jego stryja Sambora, ziemi Pirsna w Kościerskiem, co nie mu- 

siało przecież być załatwiane aż w Słupsku. | 

Druga rzecz, dająca dużo do myślenia, to szybkie bogacenie 

_ się słupskich premonstratensek oraz ich zwierzchników, norber- 

tanów z Biełbuku (pod Trzebiatowem), dzięki Mściwojowym da- 

rom. W krótkim czasie siostrzyczki stały się właścicielkami osiem- 

nastu wsi oraz wielu świadczeń i przywilejów, dystansując sze-- 

reg innych klasztorów Pomorza Gdańskiego, w tym nawet cy- 

stersów pelplińskich, a ustępując tylko najstarszym fundacjom 

w Oliwie i Żukowie oraz nieznacznie cystersom w Bukowie, 

z ważnych przyczyn bogato uposażonym jeszcze przez Święto- 

pełka Wielkiego. Najwidoczniej zakochany starszy pan w ten 

sposób zjednywał sobie zwierzchność zakonną Sulisławy. 

Romans trwał. Tymczasem toczyły się inne wypadki, wśród 

nich bunt Żywana w 1284 r., inspirowany przez Łokietka. W księ- 

ciu dojrzewała myśl o rozwodzie z Eufrozyną i o jawnym połą- 

czeniu się z Sulisławą. Względy polityczne sprzyjały jego osobi- 

stym planom, a pokonaniem przeszkód kanonicznych zapewne 

zajął się energiczny arcybiskup Jakub, może dyskretnie współ- 

__ działała też stryjna Witosława, przeorysza żukowska, persona 

'_ grata w norbertańskim zakonie. j 
„o Ks. Stanisław Kujot podnosi, że w przekazach nie zachował 

__ Się żaden ślad kościelnego rozwodu pary książęcej. Istotnie. Po- 
_ winien był jednak dodać, że nie ma również śladu zwolnienia 
__ Sulisławy ze ślubów zakonnych. Bardzo wiele takich śladów za- 

- ginęło, a przecież formalne małżeństwo Mściwoja z Sulisławą 

jest faktem historycznie niewzruszalnym i nikt go nie kwestio- 

nuje. Także ks. Kujot. To samo dotyczy rozwodu Mściwoja 

_1 Eufrozyny. Wybitny mediewista Kazimierz Jasiński zauważa, 
' że we wczesnych źródłach polskich wiadomości o dyspensach są 

- bardzo rzadkie, liczniej zaczynają się pojawiać u schyłku XIII w., 

_ pełno zaś jest ich w wieku XIV. Nie dziwmy się więc temu bra- 
__ kowi w odniesieniu do Mściwojowej sprawy, zwłaszcza gdy weź- 
_' mie się pod uwagę, że Pomorze wciąż jeszcze nie miało własnej 

_ współczesnej kroniki, a bodaj i rocznika. Nie sposób pomyśleć, 
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aby polska hierarchia kościelna fanie; fooRiniE. iz całą ener-' 

gią angażowała się w te sprawy na własną rękę, bez sankcji Sto- 

licy Apostolskiej. 

Oczywiście Sulisława musiała opuścić klasztor znacznie przed 

26 sierpnia 1288 r., z pewnością od dłuższego już czasu mieszkała 

gdzieś pod Słupskiem, może u rodziny, może pod opieką Świę- 

ców. Mściwoj przebywał wtedy w Słupsku co majmniej od 

30 czerwca do końca sierpnia, wnioskując z dat wystawionych 

tam przez niego dokumentów, a może i dłużej. 

Zwano ją S$ulką, co było skrótem i zdrobnieniem Sulisławy. 

Ciekawe, że kiedy jeden jedyny raz występuje pod pełnym imie- 

niem w dokumencie męża z 1292 r., to w kronice oliwskiej zapi- 

sano ją właśnie jako Sulkę. Czyżby pod piórem mnicha miało 
to być zdrobnienie ujemne (diminutivum peiorativum)? W owym 

dokumencie Mściwoj nazywa ją „ukochaną żoną naszą, panią 

Sulisławą”. Pozycja jej u boku księcia została w ten sposób ozna- 

czona jasno. 
Może przypadek sprawił, może zamysł: przytoczony dokument 

stanowi nadanie Witomina Janikowi, bratankowi księżnej. Ma- 

' jątek ten został odebrany Żywanowi za spisek przeciw księciu, 

knuty na rzecz... Łokietka. Wszystko działo się w rodzinie. 

Potem domina Sulislaua w aktach prawnych nie pojawia się 

nigdy więcej. Stąd skrupulatni historycy oznaczają datę jej 

śmierci na czas po 1292 r., nie precyzując terminu ad quem, 

z braku jakiejkolwiek podstawy. Trzeba jednak zauważyć, że | 

Mściwoj do końca życia, czyli do 25 grudnia 1294 r., nie wspo- 

mina małżonki jako zmarłej, nie czyni w jej intencji nadań na 

rzecz klasztorów czy kościołów, co było w zwyczaju. Można z te-- 

go wnioskować, że przeżyła ona męża. 

"Po jego zejściu Sulisławę zapewne odsunięto. Może jeszcze 

nie za czasów Przemysła, który nie mógł mieć do niej żadnych 

pretensji, ale on nie żył długo, zginął zamordowany 8 lutego 

1296 r. Z zabójstwa dopiero co koronowanego króla Polski, który 

odnowił ten tytuł po przeszło dwustu latach nieistnienia, bezpo- 

średnią korzyść wyciągnął Łokietek, gdyż wbrew testamentowi. 

Przemysła objął po nim Wielkopolskę i Pomorze. 

Jeśli Sulisława wtedy jeszcze żyła, nie bardzo mogła liczyć 

na jego względy. Wprawdzie Łokietek rządy na Pomorzu powie- 

A



  

-'rzył Święcom; przypuszczalnym protektorom wdowy po Mściwo- . 
ju, lecz ten właśnie fakt związał ich interesy z interesami no-- 

wego pana; do czasu przynajmniej. Sulisławie i jej domniemanym 

dzieciom nie musiała dziać się krzywda materialna. Wystarczyło, 

'. że wraz z progemiturą zeszła ze sceny POYSZAE Może zamknię-- 

_ to ją na powrót w mury klasztorne? 

. Komuś zależało jednak na zniesławieniu Sulisławy. To prze- 

cież nie musiało być celem samym w sobie — obojętne czy miała 

wrogów osobistych, chociażby z zawiści, co zawsze możliwe — 
tylko środkiem do celu. Chodziło mianowicie o trwałe utrącenie 
ewentualnych roszczeń następców, ściśle syna lub synów. W hi- 
storię poszła głucha wieść, że tak naprawdę Sulisława wcale nie 

była żoną księcia, lecz jedynie konkubiną, przybranką, szorstko — 

 nałożnicą. 

W Kronice oliwskiej zapisano więc, że Mściwoja, „ponieważ 

żył niezgodnie z prawem i za pieniądze kupił sobie nietykalną 

' [albo: niewinną czy pobożną] oblubienicę Chrystusową z klasz- 
toru słupskiego, imieniem Sulka, Bóg pozbawił prawowitego na- 

_stępcy jego rodu; jakby niegodnego, chociaż w innych sprawach 

był całkowicie godny... 

W Pierwszej tablicy założycieli oliwskiego klasztoru, która 

powstała w drugiej połowie XV w., ale na podstawie tamtej kro- 

_ niki i zapewne innych źródeł, sdtydopodobnie nawet od kroniki 
wcześniejszych, znajdujemy nieco złagodzoną wersję wyżej przy- 

toczonego brutalnego werdyktu. Interesujący nas fragment brzmi 

tu: „pojął w małżeństwo”, zamiast „za pieniądze kupił sobie”; 

reszta bez zmian. 

Więc Bóg pozbawił Mściwoja prawowitego następcy. 

_" . Określenie to zdaje się wyraźnie wskazywać, że następca prze- 

'. cież był, lecz pozbawiony praw książęcych, gdyż pochodził ze 

związku rzekomo nielegalnego. Powiedzielibyśmy dziś — morga- 

' natycznego. Cytowane zdanie kończy się stwierdzeniem, że Mści- 

woj „W owym okresie” (my wiemy, że już wcześniej) „wyznaczył 

| jako swego następcę pana Przemysła, księcia Polski, któremu 

_ rycerze Pomorza, za życia Mściwoja, składali hołd”. Połączenie 

obu spraw w jednym zdaniu nasuwa wzajemną ich zależność. 

W procesach polsko-krzyżackich toczonych w XIV w. zezńa- 

wali świadkowie z różnych dzielnic Polski, również tacy, którzy 
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czas pewien spędzali na Pomorzu, ale nie było wśród nich ani — i 
jednego notabla rodem z Pomorza, co dla aktualnego argumentu 

ma duże znaczenie, Otóż ci świadkowie na ogół podawali, że Mści- 

woj za życia podarował Pomorze Przemysłowi, ponieważ nie 

miał potomstwa, a ściślej — potomstwa męskiego. Jeden ze 

świadków natomiast, mianowicie wojewoda inowrocławski Jan 

z Płonkowa, rzecz sprecyzował lepiej mówiąc (w 1339 r.), że 

Mściwoj adoptował Przemysła non habens prolem legitimam 

masculinam — nie mając męskiego potomstwa prawowitego. Tak 

mu się powiedziało? Może. Ale uderza zbieżność z wyrażeniem 

źródeł oliwskich, najzupełniej przecież od wojewody inowrocław- 

skiego niezależnych. Możliwe więc, że Jan z Płonkowa miał naj- 

lepszą orientację w stosunkach rodzinnych księcia pomorskiego, 

z tym tylko że i on uległ inspirowanej przez kogoś wersji, jakoby 

małżeństwo Mściwoja z Sulisławą było nielegalne. Gdyby na tych 

procesach zeznawał ktoś z kręgu rodzinnego notabli rdzennie po- 

morskich, może by naświetlił sytuację najprawidłowiej: książę 

miał syna legalnego, ale ten syn nie posiadał praw sukcesyjnych. 

I to wszystko, co konkretnie z przekazów wydobyć można, 

łącznie z sugestiami. Ale pozostaje jeszcze pewien niejasny ślad, 

który stwarza nader silną pokusę snucia dalszych domysłów. Oto 

w Kalendarzu krakowskim, w jego zapisach z drugiej połowy 

XIV w. znajduje się kilka nekrologów wyraźnie związanych 

z osobami pochodzenia pomorskiego. Oczywiście dotyczyły osób 

możnych, inaczej nikt by się nie trudził wciąganiem ich w ka- 
lendarz. Najciekawszy z zapisów podaje, żć 18 czerwca 1386 r. 

zmarł Mściwoj, syn Świętopełka, kanonik krakowski i pleban w 

Golczy. Przypominam, że określone imiona przestały już być 
własnością poszczególnych rodów, nadal jednak powtarzały się © 

w nich i charakteryzowały je. Tu wskazane zestawienie jest 

wprost uderzające. i 

Na początku bieżącego stulecia Władysław Semkowicz wyra- 

ził przekonanie, że osoby pomorskiej proweniencji występujące 

w Kalendarzu krakowskim stanowią odgałęzienie bardzo ważne- 

go i wpływowego rodu pomorskiego Wyszeliców, o dość niejas- 

nym pochodzeniu, który posiadał dobra rodowe między innymi 

w Gądczu, w kasztelanii wyszogrodzkiej, i odgrywał doniosłą ro- 

lę w województwie (dawnym księstwie) świeckim, a tym samym j    



    

  

pe pruska, ale także książęca, mianowicie pomorska. Rzecz sama 

__ dla siebie ogromnie ciekawa, zwłaszcza kiedy przypomnimy sobie 

" omal małżeństwo Sambora z Pruską, córką Prerocha. 

Nie można wykluczyć, że Semkowicz miał rację, wszystko 

wskazuje, iż nie mylił się co do faktu pomorskiego pochodzenia 

krakowskich dostojników kościelnych. Musimy przecież zauwa- 

żyć, że w znanym nam imiennictwie Wyszeliców pana 

Świętopełk i Mściwoj w ogóle nie występują. 
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_"._ dotyczy drugiej córki, Eufemii. O innych rózgach „chmieleńskiej” 
/_ dynastii nie wiemy zupełnie nic, z wyjątkiem Salomei, córki 
_.. Samborowej, która związana została z dynastią kujawską i jej 

'._ potomstwo jest dobrze znane. 
... "Pozostaje domniemanie, że syna (synów) Mściwoja i Sulisła- 

NE wy wyprawiono z Pomorza gdzieś w Polskę, naturalnie z god- 
nym wyposażeniem. Gdyby ów syn nosił imię Świętopełk, było- 

_ by to tylko dopełnienie powszechnego wówczas — i dziś dobrze 
znanego w naszej ojczyźnie — obyczaju, iż syn nosi imię swego 

dziada. Zatem — Świętopełk. Jego z kolei syn powinien mieć 

imię swego dziada, czyli Mściwoja. Zgadza się. Jeśli chodzi o ra- 
_chubę lat, również się zgadza. j 
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- gdzieś w Polskę? 

Całkiem możliwe. I ogromnie gławdobodakne. Tam mó 

- nie przeszkadzali. Późni wnukowie mogą być wśród nas. 

- nej nieznajomej. : | 

Katarzyna Mściwojówna, żona Przybysława, księcia-wygnańca 

z Meklemburgii, miała znane nam dzieci i wnuki, ale pójście 

tym tropem bynajmniej nie wiedzie nas w Krakowskie. To samo 

"Syna (synów) Mściwoja i pięknej Sulisławy wyprawiono 

  

na Pomorzu. Przypuszcza się, że w ich żyłach płynęła krew 

To już naprawdę wszystko, co miałem do powiedzenia o pięk- i     
 



  

  

Spacer 
z dygresjami 

"FP 

W początkach maszej wanogi, mówiąc o castrum firmissimum, 

przekazałem już trochę wiadomości o topografii wczesnego Gdań- 

ska i jego układu przestrzennego. Rzecz jednak warta jest po- 

głębienia, zwłaszcza że ostatnie lata dorzuciły sporo ważkiego 

materiału, a zarazem wniosły pewne zamieszanie w jako tako 
usystematyzowany stan wiedzy. Nic stałego pod słońcem. . 

Nie chodzi tu o nowe źródła historyczne. Odkrycie ich byłoby 

prawdziwą bombą naukową, ma którą nikt głośno nie liczy, cho- 

ciaż ten i ów z pewnością w duchu o niej marzy. Zresztą wy- 

buch jej, na wzór rzeczywistego ładunku eksplozywnego, mógłby 

dotkliwie poranić niejednego naukowca o mocnych przekonaniach 

odnośnie do pewnych fragmentów przeszłości. Ludzie nauki, jak 

wszyscy ludzie, są przywiązani do swoich przekonań i niechętnie 

od nich odstępują. 

„ Ów dodatkowy ważki materiał Sky bodatecie: wykopki archeo- 

logów. Do II wojny światowej większych planowych prac archeo- 

logicznych w ogóle nie prowadzono, raczej korzystano z okazji, 

jaką daje drążenie ziemi z przyczyn gospodarczych, co i dziś 

r. 1933 na łodzie oruńskie z wczesnego średniowiecza. Zresztą 
Niemcy wprawdzie interesowali się dawnym Gdańskiem, ale tym 

pod rządami niemieckimi, od początków KIV w., a jego słowiań- 

ską przeszłość lekceważyli, na ogół stronniczo umniejszali i mó- 

wili o niej jako o czymś mało ważnym. Istotne wykopaliska pod- 

jęte zostały dopiero w 1948 r. pod kierownictwem Konrada Jaż- 

dżewskiego i Janiny Kamińskiej. Trwały one zasadniczo do 

»
 +
4
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' przynosi pożytki. Tak na przykład przypadkowo natrafiono w
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U żą "1962, a potem już tylko sporadycznie. Za. :t0 archeolodzy i hi- 

 storycy oraz specjaliści innych nauk poświęcili masę czasu na 

opracowanie wyników tej żmudnej dłubaniny, wymagającej roz- 

kruszenia każdej grudki ziemi, w której tkwić może monetka 

"czy choćby ziarnko prosa, a proces publikacji opracowań bynaj- 

mniej jeszcze się nie zakończył. | 

Wydawało się jednak, że geneza miasta, jego rozczłonkowanie 

i narastanie od X do końca XIII w., są dostatecznie rozpozna- 

ne. Bardzo skrótowo zostało to przedstawione w szkicu o castrum 

firmissimum. 

W grudniu 1971 r. Andrzej Zbierski, który jów R mło- 

_. dy adept sztuki brał udział w owej dużej kampanii archeologicz- 

nej pierwszych lat powojennych, rozpoczął poszukiwania w pod- 

ziemiach Ratusza Głównomiejskiego — ściśle pod tym miejscem, 

gdzie na poziomie ulicy obecnie znajduje się kawiarnia „,Palo- 

wa” — i tuż pod posadzką piwniczną odsłonił relikty wcześniej- 

szej zabudowy. To już było podniecające odkrycie, ale dałsze 

miały dopiero nastąpić, przynosząc osobistą satysfakcję archeo- 

logowi i potwierdzając hipotezę o trzynastowiecznym pochodze-- 

niu dzielnicy, którą nazywamy Głównym Miastem, a która otrzy- 

mała prawo lubeckie od Świętopełka Wielkiego około 1261 r. To. 

-. właśnie odkrycie sprawiło wzmiankowane zamieszanie w dotych- 

czasowych wyobrażeniach o pierwotnym Gdańsku. 

Zbierski nie poprzestał na penetracji ratuszowych podziemi, 

wyszedł na ulicę, wpierw w bezpośrednie sąsiedztwo ratusza, po- 

"tem w pobliże fontanny Neptuna, czyli Krósztofa, jak go przed 

paru wiekami uchrześcijanili nabożni Kaszubi. Posypały się no- 

we sensacje. 

Gdy piszę te słowa, poszukiwania na terenie Głównego Mia-- 
sta nie są jeszcze zakończone, daleko do tego, zwłaszcza że — 

' mamy nadzieję — będą wdrożone także w innych miejscach, 

przede wszystkim przy kościele NMPanny. Wszyscy jesteśmy 

'  zmużeni nieustannym ryciem naszych ulic i placów, ale dla 

archeologów mamy względy szczególne. Skoro daleko do końca 

aktualnych poszukiwań, przedwcześnie byłoby mówić o ich wy- 

28 nikach. Pewne jednak wnioski, a przynajmniej mocne hipotezy 
- już się nasuwają. 
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Więc najpierw, że osada lubecka istotnie lokowana była przez 

Świętopełka właśnie tutaj, a nie na Starym Mieście (czyli kata- 

rzyńskim podgrodziu), jak utrzymywało wielu uczonych. Wska- 

zuje na to typ zabudowy, mianowicie bardzo dobrze zachowane 

i czytelne relikty domów ryglowych o znacznych rozmiarach, 

z dużej cegły, oraz zabytki ruchome, jak wspólnie występujące 
gliniane naczynia stalowoszare, kamionkowe i obtaczane, a także 

' monety. Przy sposobności wyszło na jaw, że po zdobyciu miasta 

przez Krzyżaków i po nadaniu mu przez nich prawa chełmiń- 

skiego w latach 1332—1346 mieszczanie zmienili osie przylega- 

jących do ratusza ulic Długiej i Kramarskiej (w źródłach Longa 

Platea i Platea Institorum — wiernie zachowaliśmy te i także 
inne nazwy z pierwszej PORNY XIV w.) i ten nowy układ za- 

_ chował się do dziś. 

Nie to jednak, to znaczy mie fakt istnienia w zalążku Głów- 

nego czy raczej Praw-n-ego Miasta już od mniej więcej połowy 

XIII w., było największą sensacją, bo przecież część uczonych 

od dawna przyjmowała go, kierując się wyczuciem opartym na 

niepewnych przesłankach. Wykopaliska O ZZ tylko po- 

twierdziły tę hipotezę. 

Ale najważniejsze: pod tym wiówteti lubeckim leżała gruba 

warstwa kulturowa słowiańska! Tak więc przybysze z północnych 

Niemiec nie osiedlili się na surowym korzeniu, ale na wiele 

wcześniejszej osadzie. pomorskiej. Wiele wcześniejszej — bo we- 

dług dotychczasowego rozeznania sięgającej w głąb IX w., czyli 

co najmniej sto lat starszej od grodu książęcego u zbiegu Motła- 

wy i Wisły. I to wnosi istotną korekturę do dziejów pierwotnego 

Gdańska, częściowo zresztą zgodną z odważnymi przewidywania- 

mi Stanisława Bobińskiego, ogłoszonymi w 1951 r. Gdzie zatem - 

książę Wisław z małżonką podejmował byłego biskupa praskiego 

udającego się z misją do Prus: w nowym grodzie czy jeszcze w. 

starym, w okolicach dzisiejszego ae Głównomiejskiego 

i Długiego Targu? 

Ze słowiańskich znalezisk w tym miejscu dotąd rozeznanych 

wolno sądzić, że majpierwsza osada, ta z IX w., była otwarta, 

potem dopiero, gdzieś w X w., zbudowano wał drewniano-ziem- 

ny, przy czym niewątpliwie rozplanowanie osady musiało zostać 

zmienione. Funkcjonowała ona do połowy XIII w. Czy lubeccy 
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wiemy i wątpliwe, czy kiedykolwiek będziemy wiedzieli. 

W pracach na Głównym Mieście stosunkowo najłatwiejsze, j 

wbrew pozorom, okazały się te, które podjęto w ratuszowych 

podziemiach. Kiedy patrzymy na potężną bryłę ratusza, wydaje 

"się dziwne, że pod nim w ogóle coś przetrwało. Oczywiście, gdy- 

_. byśmy sięgnęli pod jego fundamenty, prawdopodobnie nie zna- 

'leźlibyśmy nic, musiały bowiem zostać założone głęboko. Ale 

a między nimi ocalały zupełnie dobrze zachowane zabytki, gdyż 

_. budowniczowie poprzestali na jakim takim zniwelowaniu terenu, 

_' na który położyli posadzkę piwniczną. Jest to ważna praktyczna 

i _. wskazówka do dalszych badań na książęcym grodzie, których o. 

_ przedwcześnie zaniechano w przeświadczeniu, iż zamek krzy- 

' żacki na pewno zniszczył pozostałości po zamku książęcym i po 

domniemanym kościele grodowym, który powinien znajdować się 

w bliskim sąsiedztwie, chociaż jego istnienie w źródłach pisanych 

nieść prawdziwe niespodzianki. 

Zatem praca pod ratuszem była względnie łatwa. Trudniejsza: 

okazała się na zewnątrz. Kopiąc przy murach, trzeba było stale 
pamiętać o ich stateczności i starannie ubezpieczać wykopy, tak- 

że przed deszczem, który zbierając się w dołach mógł podmywać 

fundamenty. A w obszernym wykopie koło fontanny Neptuna, 

kiedy łopaty zaczęły już sięgać warstw późnośredniowiecznych, 

" wystąpił groźny wróg: kurzawka, czyli woda z piaskiem, bijąca 
R _ ze ścian. Wiercenie próbne wykazało warstwę wczesnośrednio- 
RE wieczną grubości 60 cm, a więc taką samą jak pod ratuszem. 

__ Archeolog jest na tropie, ale pracę musiał przerwać. Podejmie 

ją dopiero przy pomocy ekspertów od walki z kurzawką. 

Zrozumiałe, że w tych wykopach, które dotąd doprowadzono 

8 do znacznej głębokości — chociaż nigdzie jeszcze nie do calca, 

to jest do gruntu „nie skażonego” ludzkim zasiedleniem — naj- 

A) noszące się do zabudowy lubeckiej. Są one przedmiotem szcze- 

_._ gółowych badań, na których rezultat czekamy. Ale uwagę zwra- 

cają owe wzmiankowane budynki o szkielecie drewnianym wy- 
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mieszczanie przejęli ją od razu, czy też stopniowo zakładali tam. 

. . swe domostwa i dopiero z czasem uformowała się ich gmina : 

' ostatecznie usankcjonowana nadaniem prawa lubeckiego — nie „ 

  

przedstawia się tajemniczo. Wznowienie poszukiwań może PSE 

lepiej poznane zostały warstwy wierzchnie, w tym wypadku od- 
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pełnionym cegłą o rozmiarach 30X10 cm. Rzut poziomy naj- 

większego z nich ma wymiary prawdopodobnie 15X10 m. Czy 

możemy w nim domyślać się szczątków wczesnośredniowiecznego 

palacjum lubeckiego? Jeśli tak, oznaczałoby to, że ośrodek wła- 

dzy miasta lokowanego nie ruszył się z miejsca, chociaż później- 

szy ratusz, stopniowo rozbudowywany, okazałością POPET 

ogromnie go przerósł. ( 

Palacjum, to brzmi dumnie. Łacińskie to słowo łączy się z po- 

jęciem reprezentacyjnej siedziby książęcej lub biskupiej, stąd 
zresztą wywodzi się nasz pałac. Tu jednak chodzi o coś skrom- 

niejszego, na kupiecko-mieszczańską miarę, użytkowego i przy- 

noszącego korzyści. Ale korzyści bynajmniej niemałe! Uprawnie- 

w ważnym i wręcz niezwykłym dokumencie z 1298 r. Było to 
więc miejsce, gdzie Lubeczanie mogli składować swe mienie i to- 

wary oraz sprawować sądy „we wszystkich sprawach”. Mało te- 

go, owych spraw, a także wysokości wyroków władca niczym nie 

ograniczył, oświadczając wyraźnie, że ma na myśli zarówno 

„mniejsze”, jak i „większe”, a również, że sąd lubecki w Gdań- 
sku może ferować wyroki śmierci i poćwiartowania. Samodziel- 

nie, bez kontroli i bez apelacji'do krajowej władzy sądowniczej. 

I to jeszcze nie koniec. Temu palacjum przyznał Łokietek pełne 

prawo azylu! Jakikolwiek przestępca w nim się schronił, nie 

mógł być z niego siłą wyciągnięty. ys:4 - 

nia lubeckiego palacjum w Gdańsku określił Władysław Łokietek 

Dodać koniecznie trzeba, że tym samym aktem przyszły król 

odrodzonego królestwa polskiego zwolnił Lubeczan z wszelkich 

ceł na terenie całego państwa, jakim władał, zapewnił im swą 

'najwyższą opiekę oraz nadał — jak to określa Edwin Rozen- 

kranz — „monopol na prowadzenie zagranicznego handlu Pol- 

ski”. W dalszym ciągu Rozenkranz powiada: „źródła expressis 4 
verbis poświadczają znaczniejsze sumy, jakie pobrał w zamian 

Łokietek — tak niezbędne w jego trudnej sytuacji”. 
Zapewne, ale ta hurtowa wyprzedaż interesów w zakresie 

handlu zagranicznego wydaje się dużą nieostrożnością, jeśli nie 

powiedzieć wręcz, lekkomyślnością. Do czegoż bowiem książę zo- 

bowiązywał partnerów wobec siebie, poza doraźnym wzmocnie- 

niem stale chudej kiesy? Otóż jedynie do pomagania mu „radą 

i życzliwością” przeciwko najeźdźcom, a i to tylko w wypadku
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ataku na Pomorze. Owszem, wykazał troskę o swoją. pozycję RĄC 

tym terenie, zagrożoną wtedy przede wszystkim przez margra- 

biów brandenburskich, uzyskiwał jednak efekty minimalne, właś- 

ciwie żadne. A Lubeczanie bardzo prędko odpłacili mu przenie- 

wierstwem. 

To niesłychane uprzywilejowanie Lubeki, o jakim nie śniłoby 

się żadnemu z dynastów gdańsko-pomorskich, a już najmniej 

_ Świętopełkowi Wielkiemu czy Mściwojowi II (ten ostatni surowo 
ograniczył prawa polityczno-samorządowe mieszczan w Gdańsku. 

i Tczewie oraz, podobnie jak jego ojciec, popierał element ro- 

dzimy), uprzywilejowanie, jakiego Lubeka nie posiadała nigdzie, 
wywołało oburzenie na Pomorzu, a zwłaszcza w samym Gdań- 

"sku. W mieście tym, jak wolno wnioskować ze źródeł, coraz 

większego znaczenia dobijał się patrycjat rdzenny, pochodzenia 

pomorskiego. Dokumentarnie w lutym 1303 r. głową samorządu 

miejskiego był sołtys Janko i w radzie występowali Pomorzanie. 

Temu patrycjatowi, nawet jeśli wciąż jeszcze większość w nim 

stanowili przybysze, z dawna tu przecież osiadli, nie uśmiechało 

się utworzenie kantoru lubeckiego, coś jak gdyby eksterytorial- 

nej koncesji europejskiej w Chinach na przełomie XIX/XX w. 

W solidarnym współdziałaniu z najwyższymi urzędnikami ziem- 

_ skimi na Pomorzu „starzy” gdańszczanie sabotowali ten akt Ło- 

' kietka, aż on, molestowany skargami „nowych” i opiekuńczej 
Lubeki, ostro przywołał do porządku swych poddanych. 

Stało się to jedną z przyczyn niepopularności tego władcy 

wśród liczących się Pomorzan i wpłynęło nie na wzmocnienie, 

lecz osłabienie jego pozycji na terenie księstwa do niedawna sa- 

_ modzielnego, które w ciągu kilku lat zmieniło kilku panów, i pod- 
_ ważyło poczucie lojalności wobec ostatniego z nich. Już wkrótce 

miało to dramatycznie zaważyć na R wydarzeń, które wstrzą- 

- snęły Pomorzem. 

Te i wiele innych myśli nasuwa „się w podziemiach Ratusza 

 Głównomiejskiego, nad spoczywającymi w ziemi resztkami do- 

 mniemanego palacjum lubeckiego. Musimy jednak oderwać się 

_ Od nich i wrócić do głównego wątku niniejszego szkicu. 

Przypominamy wiec sobie, że ta część Gdańska, która zro- 
biła karierę w X do XIII w. jako gród książęcy z przygrodziem, 

_ Położona była na wyspie oblanej z dwu stron ramionami Motła- - 
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wtedy uchodziły. Kto tę wyspę dzierżył, mógł skutecznie kon- 

trolować ruch na Wiśle od morza w głąb kraju i odwrotnie. Wia- 

domo wprawdzie, że na przełomie I i II tysiąclecia naszej ery 
topografia delty Wisły i kształtowanych przez nią Żuław wy- 

  

wy i z trzeciej Wisłą, do której tu właśnie oba ramiona Motławy | 

glądała bardzo odmiennie w stosunku do stanu obecnego, i jest ? 

sprawą dyskusyjną, które z dość licznych ujść wielkiej rzeki od- - 

grywało wówczas najważniejszą rolę, nie ulega jednak wątpli-- 
wości, że jej gdańskim ramieniem odbywał się intensywny ruch 

w obu kierunkach, co źródła wyraźnie potwierdzają. 

Pierwotny port mieścił się u południowego i zachodniego 

brzegu wyspy grodowej, potem, kiedy rozrosło się podgrodzie 

św. Katarzyny, a także osada przy kościele Św. Mikołaja, objął 
jedno z ujść rzeki Siedlicy. Spacerując dzisiejszym Podwalem 

Staromiejskim od Domu Prasy do wieży Łabędź nie uświada- 

miamy sobie, że stąpamy po dawnym nabrzeżu portowym i za- 

nikłej rzece, że kiedyś stały tu dostatnie domy kupców pomor- 

skich, składy towarowe, gospody podejmujące obieżyświatów. 

Obraz portu dopełniała wysepka, gdzie obecny Łabędź, wykorzy- 
stywana zapewne przez rybaków. 

Czy to wszystko? Otóż nie wiemy, jak daleko sięgał port w ż 

górę Motławy. Istnieją jednak przekonujące wskazówki, że już w 

XIII w. funkcjonowała przystań mniej więcej między wylotem 

ulic Szerokiej i Zieloną Bramą. Jej metryka może i powinna być 

"wiele starsza, skoro w tamtym rejonie istniała osada już w IX w., 

ale teraz rola tej przystani poważnie wzrosła, zarówno ze wzglę- 

du na dynamiczny rozwój miasta, jak i dlatego, że kanał Siedlicy 

zamulił się i utraciwszy znaczenie komunikacyjne, stał się po- 

łudniową fosą katarzyńskiego podgrodzia. 

__ Niewykluczone, jak przypuszczają niektórzy, że gdzieś w po- 

bliżu ujścia Wisły do morza stała strażnica paląca ognisko jako 

światło nawigacyjne, czyli prymitywna latamia morska. Wtedy, 

i zresztą wcześniej, podobne latarnie istniały nad Bałtykiem, : na 

przykład w Wolinie. 

Znaczenie Gdańska polegało nie tylko na kontrolowaniu i ma- 

terialnym eksploatowaniu dróg morsko-rzecznych. W bezpośred- 

nim jego sąsiedztwie przebiegała ważna droga lądowa zwana 

SA Drogą Kupców. W kierunku zachodnim prowadziła na tą 
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Słupsk, Sławno, Kołobrzeg i Szczecin, w kierunku południowym 
na Tczew (Lubiszewo), Gniew, Świecie, Wyszogród i Kujawy. Na 

_ tych szlakach miała oczywiście powiązania z innymi. Krótsza, 

_ ale też ważna droga prowadziła na wschód, przez Żuławy do 

Prus. Z węzła gdańskiego odchodziło też szereg traktów lokal- 

nych, jak na przykład ma Żukowo i Chmielno, czy. Pt 

i Starogard. 

Przyjmuje się, że już Bardzo dawno czynny był targ umiej- 

'scowiony między obecnymi kościołami Św. Katarzyny i Św. Mi- 

kołaja, nad kanałem Siedlicy. A więc niemal tam, gdzie teraz 

i znajduje się Plac Dominikański, który w dalszym ciągu, nieprzer-- 
'_ wanie od stuleci, spełnia rolę targowiska. Co prawda dzisiaj na 

5 skalę o wiele mniejszą, zaledwie lokalną, bo chociaż ów staro- 

pomorski targ przestrzenią zapewne nie dorównywał obecnemu, 

bezsprzecznie miał większą wagę, bo monopolistycznie obsługiwał 

obszar szerokiego zaplecza. 

i. Niejasno przedstawia się zagadnienie gdańskich kościołów. 

_. Dwa, co dopiero wymienione, są bezsporne, znajdują się w tym 

samym miejscu co niegdyś (oczywiście ze skromnych zalążków 

w ciągu wieków bardzo rozbudowane), początkami sięgają naj- 
pewniej schyłku XII stulecia, o czym donosi tradycja i czemu 

nie przeczą przeprowadzone tam wykopaliska. Dokumentalnie 

wcześniej poświadczony jest kościół Św. Mikołaja (w 1227 r.), 
_. ale pierwszeństwo tak samo dobrze może przysługiwać kościo- 

___ łowi Św. Katarzyny. 
Prawdziwą zagadkę stanowi kościół grodowy. Było żelazną 

regułą, że w grodach pełniących funkcję zarządzającą stawiano 
' przybytek wiary. Trudno sobie wyobrazić, aby w książęcym. 

"Gdańsku mogło być inaczej. A jednak w żadnym dokumencie 
nie ma najmniejszej wzmianki o kościele SOPRC a, który można 

by wyraźnie związać z grodem. 

Na temat, ile w ogóle było kościołów w ówczesnym Gdańsku, 

_. trwa dyskusja. Źródła są w tym względzie nader szczupłe i la- 
-_ koniczne w sposób przyprawiający o rozpacz, archeologia zaś 

prawie wcale jeszcze nie przyczyniła się do ich wzbogacenia. 

_ Więc zależnie od interpretacji mglistego zdania w piśmie Mści- 

_.. woja II do margrabiów brandenburskich z (najprawdopodobniej) 

-_ 1271 r. przyjmuje się, że było ich trzy albo cztery. Książę wy- 

          12 — L, Bądkowski, Odwrócona... 
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mienia ich wezwania. W oryginale (z uproszczeniami) brzmi to 

tak: sancta Katharina matrona loci, sancta deż genitrix Maria, 

sanctus Nicolaus cum omnibus sanctis, czyli św. Katarzyna, 

NMPanna, św. Mikołaj... i teraz następuje trudność. Bo dosłow- 

nie należy tłumaczyć „ze wszystkimi świętymi”. Jedni rozumieją, 

że słowa te odnoszą się do kościoła Św. Mikołaja (gdyż były w 

nim ołtarze innych świętych), drudzy uważają, że mowa tu 
o osobnym kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. » 

Kościół NMPanny jest wyraźnie potwierdzony, jego fundo-- 

tylko kwestia: gdzie? I znów niektórzy, odrzucając tradycję, 

twierdzą, że to jest właśnie stary, a raczej najstarszy kościół 

gdański, mianowicie grodowy. Czy możliwe, aby nigdy, przedtem 

. lub potem, jako taki nie został zidentyfikowany w dość Poeoiaż 
licznych dokumentach? Inni utrzymują, że to kościół „nowego” 

miasta, „praw-n-ego”, na którego miejscu później stanęła dobrze 

nam znana potężna świątynia, zachowując to samo wezwanie. 

I w tę stronę coraz bardziej przechyla się opinia, ale rzecz 

ostatecznie rozstrzygnąć może dopiero łopata archeologa, jeśli 

uda się spod bazyliki lub z bezpośredniego sąsiedztwa dobyć na 

światło nieco trzynastowiecznych pamiątek PNE cha- 

rakteru. 

A co wtedy z grodem? Pozostałaby mu nader niepewna w 

tym wypadku opieka Wszystkich Świętych. Tymczasem w ostat- 

nich latach wysunięto śmiałą hipotezę, według której w grodzie 

miał się znajdować nie tylko zwykły kościół, lecz wręcz kolegiata 

z liczną kapitułą. Znaleziono nawet dla niej patrona, mianowicie 

Michała Archanioła, Fundatorem jej miał być Władysław Her- 

man(!) albo Bolesław Krzywousty. Są to czyste, najczystsze spe- 

kulacje, pozbawione jakiegokolwiek oparcia w źródłach. Może 

gród w ogóle nie miał kościoła, tylko kaplicę zamkową? Gdyby 

stała w nim aż kolegiata, a więc kościół z kolegium kanoników, 

honorowo wyróżniany spośród innych, trudno byłoby pogodzić 

się z myślą, że zachowane przekązy. nie wspomniały o nim ani © 

razu. 

W jednym z dojoztącedini Świętopełka Wielkiego — wpraw- 
dzie o niepewnej autentyczności, ale w tym wypadku to akurat 

- wanie tradycja odnosi do 1243 r. — czego miał dokonać Święto- 

' pełk Wielki na cześć swej trzy lata przedtem zmarłej matki — 
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nieważne — występuje jednocześnie sześciu wyższych duchow- 

nych. To ma być głównym dowodem istnienia kapituły. Nie jest 

-. nim jednak. W otoczeniu książąt często występowało kilku księży, 

' ponieważ z tytułu wykształcenia pełnili różne funkcje, nie tylko 

państwowe, bo także na przykład lekarza, nauczyciela czy tłu- 

macza. Drobne szczątki kamienne i ceramiczne o charakterze ro- 

mańskim lub wczesnogotyckim, jakie znaleziono na terenie gro- 

du lub w pobliżu, świadczą, że jeszcze przed Krzyżakami stała 

tu jakaś okazała budowla z trwałego materiału. Ale czy to mu- 

siał być kościół? Książęta mieli zamek, a w nim na pewno nie- 

jedno pomieszczęnie reprezentacyjne. Kronika wielkopolska wspo- 

mina, że w grodzie znajdowała się wieża murowana, stołb. 

Owszem, na interesującym nas terenie natrafiono na resztki 

cmentarza. Należałoby powiązać go z kościołem. Ale dotąd roz- 

poznane pochówki odnoszą się do okresu krzyżackiego, wcześ- 

niejsze natomiast wydają się niepewne. W dalszym ciągu czeka- 

- my na archeologa. 

. Cała sprawa organizacji kościelnej na Pomorzu Gdańskim od 

początków chrystianizacji przedstawia się bardzo niejasno. Wy- 
starczy spojrzeć na mapę Instytutów kościelnych na ziemiach 

polskich około 1200 r., załączoną do książki Jerzego Dowiata Hi- 
A storia kościoła katolickiego w Polsce do połowy XV w. Pomorze 

  

Wschodnie zieje pustką, figuruje tam samotnie tylko klasztor 

cystersów w Oliwie. (Pominięto tu joannitów starogardzkich, o tyle 
słusznie, że placówka ta nie odegrała poważniejszej roli.) Tym- 

czasem na Pomorzu Zachodnim znajdujemy dziewięć instytucji 

z biskupstwem na czele. Ziemie Polski kontynentalnej są oczy- 

wiście jeszcze bardziej nimi nasycone, a okręgi Krakowa, Wroc- 

ławia, Gniezna i nawet Płocka — to całe kombinaty duchownych 
zakładów. Jeśli w połowie XIII w. sam Gdańsk mógł się pochwa- 

lić trzema, a być może nawet czterema kościołami, to już dużo. 

Poprzednio już wspominaliśmy o tajemniczej sprawie pomijania 
Pomorza Wschodniego w erygowaniu siedzib biskupich. . 

Wracając do naszego Gdańska, jak on wtedy wyglądał? O mia- 
stach średniowiecznych mamy na ogół wyobrażenie, że stano- 

" wiły zwarte i ciasne całości, otoczone murami o wielu basztach — 
jeśli były ludne — i fosami. Odpowiada to rzeczywistości, ale 
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dopiero w późniejszym okresie średniowiecza. Gdańsk wczesny, 
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gu członów, które często rządziły się odrębnymi prawami. Po- 

siadały własne siedziby władzy i kultu oraz własne obwarowania, 

a także — w odniesieniu do miast portowych — własne przysta- 

nie. Nierzadko rywalizowały ze sobą. Trzeba było stuleci, aby 

Boddbnia jak inne miasta Europy Śwośdikoścji składał się z szere- j 
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poszczególne części zrosły się we wspólny organizm, a i wów- . 

czas długo zachowywał się podział na odrębne, niejako separa- 

 tystyczne dzielnice. Widomym tego śladem w Gdańsku są dwa 

ratusze, Staromiejski, zresztą młodszy, i Głównomiejski, oraz 

resztki murów, które biegną wewnątrz miasta. | 
Gdańsk drugiej połowy XIII w. był niewątpliwie ośrodkiem 

stosunkowo wysoko uformowanym. Wyróżniają się w nim cztery 

człony: 1) gród, 2) podgrodzie z kościołem Św. Katarzyny, po- 

zostające aż w głąb rządów krzyżackich na polskim prawie ksią- 

żęcym, 3) osiedle dominikańskie z kościołem Św. Mikołaja, 4) mia- 

sto na prawie lubeckim z kościołem NMPanny. Brzmi to dość 

imponująco, ale trzeba pamiętać o rzeczywistych wymiarach. Jak 

wiemy, powierzchnia grodu wynosiła około 2,5 ha. Cały wymie- 
niony tu zespół liczył kilkanaście hektarów, razem z terenami 

nie zabudowanymi, a więc tyle, ile obejmuje średnie gospodarstwo 

rolne we współczesnej Polsce. 

Co do liczby mieszkańców, szacunki są Mikko trudne, stąd 
też rozbieżność poglądów, opartych jedynie na liczbie domów 

stwierdzonych w poszczególnych warstwach archeologicznych 

i domniemanych ilości ich użytkowników. Dokładnie przebadane 

zostały jedynie małe skrawki starego Gdańska, przyjmowanie 
więc z nich mnożnika dla całego obszaru musi być nader ryzy- . 
kowne. Liczba ponad 10000 ludzi jakoby wymordowanych tu 

przez Krzyżaków w czasie tak zwanej rzezi gdańskiej 1308 r. jest 

oczywiście legendarna, świadczy natomiast, że Gdańsk uważano 

za miasto ludne. Gród mógł liczyć najwyżej 2000 mieszkańców, 

a cały Gdańsk gdzieś od 5 do 7000. To i tak wiele w re czasie 
i w tej części Europy. 

Tamten Gdańsk leżał w innym otoczeniu niż osci: Nie. 

zmienione zostały właściwie tylko wzgórza morenowe na zachód 

od niego — lecz jakże wyłysiałe! — i podstawowy układ drogo- 4 

wy. Brzeg morski odległy był wtedy od miasta około 5 km. Roz- - 
mieszczenie i zasięg wód wewnętrznych uległy radykalnej zmia- | 
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nie. Wisła znacznie się odsunęła, Motława straciła lewe ramię 

ujściowe i bardzo się zwęziła, zniknęły całkowicie Siedlica z roz- 

gałęzieniami i płynący z Góry Gradowej, zwanej Grodziskiem, 

potok utożsamiany zazwyczaj ze znaną ze źródeł Białą Strugą, 

| wody w stosunku do lądu bardzo opadły, ogromnie zmniejszył 

się obszar bagien i moczarów. Gdańskowi przybył tylko kanał 

Raduni, przekopany za rządów krzyżackich w XIV w., celem. 
zapewnienia miastu siły napędowej dla zakładów przemysłowych 

oraz wody pitnej. Lasy podchodziły pod miasto od zachodu i po- 

łudniowego zachodu, nie była to już jednak zwarta puszcza, po- 

nieważ ludzie brali z niej drewno na budulec, opał i półprodukty, 

Ka jak smoła, żywica, węgiel drzewny. 
. . Ówczesne drogi wyglądały nader nędznie. Były to raczej szla- 

ki przetarte wśród lasów i zarośli, ubite nogami, kopytami, ko- 

_ łami. Czasem niektóre ich odcinki umacniano kamieniami. Moż-- 
' na sobie wyobrazić, z jaką trudnością posuwały się po nich ła- 

downe wozy, zwłaszcza w okresach roztopów. Z powodu licznych 

wód i mokradeł często zachodziła potrzeba stawiania mostów 
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i kładek drewnianych, na pewno niezbyt starannie utrzymywa- 
nych. W wielu miejscach wystarczały brody, gdzieniegdzie wy- 

kłądane kamieniami. Na większych przeprawach używano pro-- 

mów, które, jak się wydaje, w rejonie Gdańska były rozpowszech-- 

' nione, gdyż wśród zabawek znaleziono dużo ich miniatur stru- 
ganych w drewnie. 

O grodzie, siedzibie księcia, mówiliśmy sporo, teraz kilka 
zdań o przygrodziu, części rybacko-rzemieślniczej, służebnej, za- 

leżnej bezpośrednio od księcia i pracującej wprost na jego po- 
_ trzeby. Od bramy wlotowej grodu — między obecnymi ulicami 

Czopową i Dylinki — jakby od punktu zbiorczego, biegły promie- 

| niście uliczki w głąb wyspy, dzieląc ją na „tortowe” trójkąty, 
_" zabudowane checzami. Najważniejsza ulica wiodła stąd do bramy 

__ wewnętrznego wału otaczającego siedzibę księcia. Ta minimagi- 

_ Strala miała szerokość około 5,5 m i była starannie wyłożona sos- 

- Nowymi dranicami, czyli grubymi deskami na legarach. Pozosta- 

dy łe miały 2 do 3 m szerokości i zapewne znajdowały się w gorszym 
_ Stanie. Powierzchnia checzy pospólstwa wynosiła zazwyczaj 4X 

5 m lub 3X4 m; zdarzały się wprawdzie i większe, ale w ogóle 
| było tu bardzo ciasno. Każda posiadała własne palenisko, a taka, 
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w której mieszkał rzemieślnik, miała czasami nawet dwa i trzy 

paleniska, bo dom mieszkalny był zarazem jego warsztatem. - 

W warunki sanitarne i higienę lepiej zbytnio nie wnikać, i to 

nie tylko tu, lecz także w innych dzielnicach zespołu. Odcho- 

dów, odpadków i śmieci nikt specjalnie nie usuwał, chociaż nie- 

wykluczone, że od wielkiego święta zdobywano się na ten wy- 

siłek. Na szczęście położenie nadwodne i silne wiatry morskie — 

których tak często doświadczamy w Gdańsku w każdej porze ro- 
ku — wpływały na stan zdrowotny niejako orzeźwiająco. W gro- 

dzie istniała jednak łaźnia i, zdaje się, miejsce ustępowe, wątpli- 

we wszakże, czy obywatele sumiennie z niego korzystali. Liczne 

znaleziska grzebieni dowodzą, że włosy przecież czesano. W uży- 

ciu były także miotły brzozowe, mieszkania: ee przynajmniej 
z grubsza czyszczono. 

Przyjmuje się, że przy nabrzeżu da nad Motławą, być 

może w okolicy wzmiankowanej już murowanej wieży, stacjono- 

wała flota wojenna księcia. Nie sądzę, aby były to wydzielone 

jednostki, ponieważ ani wted , ani dużo później nie istniała wy-- 

specjalizowana marynarka wojenna. Statki zmieniały swój cha- 

rakter z handlowego na wojenny i odwrotnie, zależnie od po- 

trzeb. W pobliżu, mniej więcej między ujściem dzisiejszego ka- 

nału Raduni do Motławy a siedzibą Żeglugi Gdańskiej, znajdowa- 
ła się komora celna, dobrze w dokumentach poświadczona, źród- 

ło wielkich dochodów pomorskiego władcy i powód zn są- 

_siadów. 
- Zabudowa grodu, podgrodzia katarzyńskiego i osiedla domini- 

kanów była niska, parterowa, z wyjątkiem siedziby księcia i koś- 

ciołów. Ale pozostałości niektórych domów odkrytych wzdłuż 

Podwala Staromiejskiego oraz ciągu ulic Katarzynki, Świętej Ka- 

tarzyny i Podzamcza sugerują, że stały tam także obiekty po- 

kaźniejsze, należące zapewne do bogatych kupców i notabli, bądź 

też gospody. W mieście osadzonym na prawie lubeckim znafezio- 

no pozostałości zabudowy trwalszej, ryglowej; w znacznym pro- 

cencie mogła ona być piętrowa. 

O dawnym Gdańsku napisano dosyć dużo, ale literatura ta — 

w każdym razie z punktu widzenia czytelnika — ma słabe strony. 

Starsze prace, głównie niemieckie, zajmowały się przede wszyst- 

kim miastem przybyszów, ignorując dorobek właściwych gospo- 
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a darzy. W publikacjach po II wojnie światowej w nauce Nie- 

mieckiej Republiki Demokratycznej, a zwłaszcza Republiki Fe- 

deralnej Niemiec w małym tylko stopniu uwzględniono rezultaty 

. naszych badań powojennych. Nauka polska z kolei może wpraw- 

dzie poszczycić się poważnym dorobkiem najnowszym, są to jed- 
nak w większości prace szczegółowe, o niskich nakładach, prze- 

znaczonę dla wąskiego kręgu odbiorców. Pozostają albumy, ale 

te — pomijając ich wysoką cenę — traktują temat bardzo ogól- 

nikowo, w ujęciu tysiąca lat, z uwypukleniem okresu ostatniego. 
Osobom bliżej zainteresowanym Gdańskiem wczesnośrednio- 

wiecznym może najbardziej odpowiadać dzieło Andrzeja Zbier- 

_ skiego pt. Port gdański na tle miasta w X—XIII w., wydane w 

1964 r. Jest to synteza fachowa, dostępna jednak czytelnikowi 

o ogólnym przygotowaniu historycznym. Rzecz co prawda daw- 

no wyczerpana. Tak czy inaczej rysuje się już potrzeba opraco- 

wania nowej syntezy, która uwzględniałaby osiągnięcia ostatnich 

183



          

Bokiem 

do morza 

''W jakim stopniu Słowianie nadbałtyccy we wczesnym śred- 

niowieczu korzystali z morza, jest sprawą sporną. Na Bałtyku 
bez wątpienia największą rolę odegrali Skandynawowie. Stąd 

8 norweskich wybrzeży atlantyckich wyruszali na dalekie wy-- ą 

prawy, które w ciągu kilku stuleci wielkim kołem opasały do- - 
słownie całą Europę; skolonizowali Islandię, dotarli do Ameryki. 

Ze skandynawskiego pnia dokonywał się wyrój przedsiębiorczych 

rż napastliwych ludów, które przenosząc się z miejsca na miejsce 

gromiły inne ludy, obalały państwa, tworzyły własne, z czasem 

same ulegały podbojowi i wynarodowieniu. Na Krymie resztki 

Gotów, przybyłych nad Morze Czarne w III w., Prze ewARy aż 

do w. XVI. 

Jak wobec tej godnej podziwu prężności Skandynawów, po- 

ruszających się z równą swobodą po morzu, co i po lądzie (w tym 

drugim wypadku także chętnie korzystając z dróg wodnych), za- 

chowywali się nasi nadmorscy przodkowie? Trzeba odpowiedzieć: 

przede wszystkim obronnie, co w dalszej perspektywie prowa- 

dziło do przegranej. W naszej historiografii panuje obecnie skłon- 

ność do przesadnego gloryfikowania morskich czynów i przed- 

sięwzięć owych przodków, co jest zrozumiałą reakcją na niemal 

całkowite pomijanie ich przez naukę. obcą: Tad jednak zacho- 

wać umiar i rozsądek oceny. 
Prawdą jest, że dzieje zarówno pokojowej aktywności, jak 

i zmagań wojennych na Bałtyku w wiekach X do XIII znamy © 
tylko ze źródeł duńskich, niemieckich, północnoskandynawskich. 

W tym czasie mie powstały żadne przekazy prezentujące punkt 
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4 widzenia Wagrów, Obodrzyców, Wieletów, Rujan, Pomorzan. Hi- 

storię, także w jej pierwotnych formach roczników i kronik, pi- 
_" sano z pewnego stanowiska i w pewnym celu, miała ona służyć 

„racji stanu” ośrodka dyspozycji, w którego łonie powstawała. 

- Nic więc dziwnego, że autorzy owych obcych źródeł, jak to przed 

_" czterystu laty spostrzegł Tomasz Kantzow, „bohaterskie i sław- 

_ ne czyny” Słowian albo „milczeniem zbywali”, albo też „sobie 

przypisywali”. Trochę zapewne przesadził, ale nie całkowicie. © 

Owa tendencyjność jest tym bardziej zrozumiała, że gęsie 

_ pióra dzierżyli wówczas wyłącznie duchowni. Ekspansja poli- 

'_ tyczna i gospodarcza splatała się nierozdzielnie z ekspansją ideo- 

- logiczną, z propagowaniem religii o charakterze uniwersalnym, 

_ głoszącej zasadę rozpowszechniania i wdrażania jedynej prawdy 

w każdej dziedzinie życia i za każdą cenę, również przy użyciu 

siły. Wobec tego poganie (a tak samo schizmatycy, kacerze i w 

_ ogóle wszyscy inni) w oczach prawowiernych wyznawców stali . 
' na pozycji z góry straconej. Oni nie tylko nie mogli mieć racji, 
' oni pod każdym względem musieli być gorsi od nosicieli nowej 
_ ideologii. W tym zdeternfinowanym obrazie kolorów, białym 

i czarnym, zdarzały się plamy szare, niekonsekwencje, niejedno- 

krotnie naiwne, sprzeczności nawet, pozwalające dostrzec bar- 

  

integralny i zamknięty, bynajmniej nie jest wolny od szczelin 

i wewnętrznych niezgodności. Ale obowiązująca reguła była 

jasna. , 

  

|.__ Jednostronnie i często nader fragmentarycznie, niejasno zapi-- 

' saną historię do pewnego stopnia wspiera archeologia. Do sło-. 

 wiańskich dziejów na Bałtyku wniosła ona wiele nowego, zwłasz-. 

cza w ostatnim ćwierćwieczu. Prace wykopaliskowe pozwoliły 

    

   
   _' jazdy. Dlatego dużo ciepłych słów poświęciliśmy archeologii. Ma 

ona wszakże swoją piętę achillesową — nie we wszystkich wy- 

' padkach znaleziska posiadają wyraźną wymowę i pozwalają się 

pretować zależnie od poglądów, wcześniej przyjętych koncepcji 

- dziej złożoną rzeczywistość. Bo każdy system, również najbardziej 

poznać szereg grodów nadmorskich i portów, określić poziom ich 
ę rozwoju, wysunąć poważne hipotezy dotyczące funkcji i powią-- 

zań handlowych, a czasem nawet wydarzeń, jak pożary czy na-   
- bezspornie określić. Często są to przedmioty, które można inter- 

b lub uprzedzeń. Tak na przykład nauka niemiecka i skandynawska 
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utrzymywały przez lata całe, że duże łodzie, wydobyte z ziemi 

na pomorskim wybrzeżu, zostały zbudowane i były używane 

przez Skandynawów. Słowianom po prostu odmawiano odpo- 

wiednich umiejętności. Znacznie później nauka polska zakwestio- 

_ nowała to stanowisko, dowodząc, że zbudowali je właśnie Sło- 

wianie. W nauce europejskiej problem ten pozostaje dyskusyjny. 

i trudno oczekiwać jednoznacznego rozstrzygnięcia, chyba że do- 

konano by rewelacyjnych odkryć. Trzeba zresztą pamiętać, że 

z pewnością istniały możliwości wzajemnego wywierania wpły- 

wu na szkutnictwo, co dziś utrudnia etniczne zaszeregowanie je- 

go szczątkowych wytworów, ale starszeństwo na morzu Skandy- 

nawów przed Słowianami jest bezsporne. 
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Najdawniejszy udział Słowian w bitwie morskiej został od- 
notowany pod rokiem 986. Posiłkowali wówczas Duńczyków prze- 

ciw Norwegom. Nie wiemy, do jakiej grupy plemiennej należeli, 
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Brali następnie udział w wielkiej bitwie na wodach Sundu mię- 

dzy królami skandynawskimi w roku 1000. Od tej pory Słowia- 

nie — wciąż bliżej nie zidentyfikowani — dość często zaznaczają 

swą obecność na Bałtyku, nie tylko w cieniu skandynawskich 

mocarzy, lecz także samodzielnie, i to w walce z nimi. Umieją - 

też wtrącać się w cudze spory dynastyczne, aby wyciągnąć stąd 

korzyści dla siebie. | l 

Najdalsza znana wyprawa, w jakiej uczestniczyli Wieleci 

i Pomorzanie, odbyła się w 1069 r. Posiłkowali wtedy króla duń- 

skiego Swena Estrydsena w ataku na Anglię. | | 

Pomorzanom dał się we znaki korsarz duński Egil, obdarzony 

znaczącym przezwiskiem Krwawego. Główne oparcie miał on na 

Bornholmie, skąd najeżdżał również masze wybrzeże. Istnieje 

wzmianka, która mówi o bitwie morskiej Pomorzan z Egilem 

w 1080 r. 

Z kolei najbardziej okładdjęcy epizod z dziejów morskich 

Pomorzan — co prawda nie istniejący w świadomości historycz- | 

nej naszego społeczeństwa — to ich własna wyprawa na Konun-- 

gahelę (dziś Kungalf w południowo-zachodniej Szwecji) dokona- 

na w sierpniu 1136 r. Opowiada o niej dzieło zwane Heimskringla; 

jest to spisana w pierwszej połowie XIII w. przez Norwega 
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możemy tylko przypuszczać, że do Wagrów lub Obodrzyców.



Snorri Sturlusona tradycja ustna, która zachowała się w pieś- 

niach skaldów ż dawniejszych czasów. 

Czyny Słowian były przemilczane lub pomniejszane, a siły 

ich najczęściej wyolbrzymiane, bądź to aby podnieść wagę włas- 

nego sukcesu, bądź też aby usprawiedliwić swoją porażkę. Snorri 

powiada, że pod Konungahelę przybyło aż 650 statków pomor- 

skich, z których jakoby każdy wiózł 44 ludzi i 2 konie. Stanowi- 

łoby to ogromną na owe czasy armię 28 600 wojów (łącznie z za- 

łogami), w tym 1300 konnicy. Przy innej interpretacji tego prze- 

kazu mowa w nim nawet o 780 statkach, 34 320 zbrojnych, w tym 

1560 konnych. Całe przedsięwzięcie musiało być wpierw omó- 

wione i przygotowane, siły musiały być stopniowo gromadzone 

w rejonach koncentracji, organizowane, zaopatrywane, następnie 

transportowane drogą morską, a więc także długim i wąskim 

Sundem, miejscami w zasięgu widzialności z obu jego brzegów. 

Stąd wątpliwość, a właściwie przeświadczenie, że skaldowie i za 

nimi Snorri grubo powiększyli siłę pomorskiej armady. 

' Ale i tak na pewno była znaczna. Dowodził nią Ratybor I, 
brat Wartysława I szczecińskiego, mając do pomocy dwóch ksią- 

żąt, Dunimira i Unibura; nie wiemy o kogo chodzi, zwłaszcza że 

ba imiona są niewątpliwie zniekształcone, domyślamy się tylko, 

iż przywiedli oni posiłki z ościennych krajów słowiańskich. Po. 

dłuższym oblężeniu, pobiwszy nadciągającą z północy odsiecz, 

Pomorzanie zdobyli gród, zniszczyli go wraz z podgrodziem i por- 

tem, zabrali wielu jeńców i bogate łupy. WZEOSA uwieńczona 

została całkowitym powodzeniem. 

W XI i XII w. źródła notują wiele bitew morskich i działań 

desantowych między Duńczykami i Niemcami z jednej strony, 

a Słowianami z drugiej. Inicjatywa przechodziła z rąk do rąk, 

tak więc walki toczyły się to na wybrzeżach słowiańskich, to. 

znów na duńskich lub niemieckich. Duńczycy i Niemcy mieli 
określone i mniej czy bardziej konsekwentnie realizowane plany 

. ekspansjonistyczne, co w połączeniu z wyższą organizacją i tech- 

niką oraz, okresami przynajmniej, przewagą liczebną dawało im 

_" o wiele więcej szans. Nieraz zresztą i oni rywalizowali między 

sobą, a także prowadzili wojny domowe, podobnie jak Słowianie. 

Wtedy nastawała chwila dogodna dla Słowian i chętnie robili 

z niej użytek, niosąc krwawy odwet w kraje wrogów. Ulegały
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mu Skania, wyspy duńskie, Szieźwik, Jutlandia. Ówczesna sto- 
lica królestwa Danii, Roskilde, położona na Zelandii, raz została 

zdobyta i zniszczona (z wyjątkiem RO e grodu), drugi 

raz o mało nie padła. 

Przypuszcza się nawet, że w pewnym czasie Słowianie opa- 

nowali części wysp Lolland i Falster, które położone były naj- 

bliżej słowiańskiego wybrzeża. W każdym razie zachowały się 

tam po dziś nazwy miejscowe świadczące o ich słowiańskim po- 

chodzeniu, jak Binnitze (Bienice), Kudese (Kudzice) czy Irlitze- 

gaard (Jerlice, gard, czyli gród Jerliców). 

Nasi nadmorscy przodkowie trwali jednak w gorszym skłó- © 
ceniu wewnętrznym niż ich przeciwnicy. Prowadzili między sobą 

nieustanne wojny, właściwie wszyscy przeciw wszystkim, łączyli © 

się w sojuszach z Duńczykami lub Niemcami dla zadania klęski 

pobratymczym rywalom, nie posiadali ośrodka wytyczającego 

przewodnią myśl pólityczną, a jednocześnie ulegali stopniowo 

wpływom i urokom cywilizacyjnym zachodnich i północnych są- 

siadów. Sprzyjały temu również małżeństwa mieszane, zawierane 

na szczytach hierarchii społecznej. Jedno państewko po drugim 

'odrywano lub odrywało się samo od krnąbrnej wspólnoty szcze- 

powej i przechodziło do obozu zwyciężających ekspansjonistów. 

Proces ten, raz wdrożony, postępował coraz szybciej. 

Akcja zaczepna prowadzona pod znakiem krzyża dawała coraz 

większe rezultaty, mimo zdarzających się jeszcze uderzeń odwe- 

towych Słowian. Wiodła do politycznego opanowania kolejnych 

ziem, przy czym najbardziej zapewne efektownym sukcesem 

Duńczyków było narzucenie zwierzchności Rugii, symbolicznie za- 

akcentowane spaleniem stanicy, świętej chorągwi wojennej nie- 

podległych, pogańskich dotąd Ranów. Stało się to w maju 1168 r. 

W tym czasie na PORGORZE Gdańskina panował Subisław I Krze- 

wiciel. | 

Wtedy już rozpoczęło się, lawinowo potężniejące, parcie eko- 4 
nomiczne na wschód, na obszar całego Bałtyku, przy czym nie- 

zwłocznie za Duńczykami ruszyli Niemcy. W węzłowych punk- 

tach handlu bałtyckiego powstawały faktorie i kantory, jedne po 
drugich. Osadzali się tam kupcy, tworząc własne gminy i auto- 

nomiczne miasta w łonie organizmów autochtonicznych — w 4 

Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsku, Sztokholmie, Wisby, Rydze, 

  

 



  

Rewlu Tallinnie), nawet w N ABE Wielkim, Skins 

emporium Rusi północnej, intensywnie uczestniczącym w handlu 

bałtyckim mimo dość znacznego oddalenia od morza. Za domi- 

nacją handlową związaną z lepszą organizacją, wraz z napływem 

obrotnych, posiadających środki materialne i szerokie kontakty 

ludzi — postępowało wynaradawianie, przynajmniej częściowe. -« 

 Objęło ono cały południowy brzeg Bałtyku, sięgając aż po szk 

tokę Fińską. 

Zarówno w ekspansji handlowej, jak i zaiyiw iŚGnĄ * 

Niemcy wcześnie wyparli Duńczyków. Stworzywszy Hanzę, zna- 

_" . komicie działającą organizację kupiecko-żeglarską, opanowali 

_" wszystkie ważne szlaki bałtyckie (i północnomorskie), zrzeszyli 

wiele miast o przewadze niemieckiego patrycjatu na głębokim 

lądowym zapleczu (z Krakowem i Wrocławiem włącznie), za- 

pewnili sobie nieomal monopol w pośrednictwie dalekosiężnej wy- 

miany prowadzonej przez Bałtyk. Umieli toczyć i wygrywać woj- 

ę "ny z królami. Od samego początku Lubeka wysunęła się na czoło 

' Hanzy jako jej główna organizatorka i przewodniczka; dlatego 

na tych stronicach występuje tak często, w charakterze jak gdyby 

f suwerennego partnera. Nie tylko Słowianie pomorscy, ale rów- 

nież Skandynawowie i północni Rusini niewiele mieli do powie- 

_'. dzenia w sprawach morskich przy Lubeczanach. 

Stan ten odzwierciedlają stosunki prawne Addlai Lubeką 

' a książętami gdańsko-pomorskimi, głównie Świętopełkiem Wiel- 
' kim i Mściwojem II. Były one ożywione, a dotyczyły przede 

_.. wszystkim trzech zagadnień: ograniczenia, a następnie likwidacji 

' prawa nadbrzeżnego (co, prawdę mówiąc, ciągnęło się paręset 

lat), stawek celnych w porcie gdańskim i na obszarze księstwa 

'_ oraz spraw gminy niemieckiej w tym mieście. | 

  

a '.. Otóż w dokumentach wystawionych na podstawie porozumień 

-"_ mowa jest tylko o żegludze lubeckiej, o lubeckich statkach i kup- 

_ each. Są to oświadczenia i przywileje jednostronne. Z jednym 
ad wszakże ważnym, i to dość zaskakującym wyjątkiem. Mianowi- 

_" cie Wartysław II, krótko panujący w Gdańsku między obu wy- 
_ mienionymi wyżej księciami, w r. 1267 zapewnił Lubeczanom 

_' prawo swobodnego przybywania na obszar księstwa i opuszcza- 

h nia go pod warunkiem, że takie samo prawo będzie przysługi- 

_ wało w Lubece (z domyślnym: i w lubeckiej sferze wpływów) 
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mieszczanom i innym poddanym księcia Wartysława. Ten ostatni 

zwrot: et alii nobis subditi, jako niejasny, nastręcza trudności, 

ale chyba wynika z niego, że nie wyłącznie mieszczanie gdańscy, 

sami zresztą pochodzenia głównie lubeckiego, zajmowali się han- 

dlem zagranicznym. Wchodzą tu więc w rachubę klasztory, miesz- 

kańcy innych osad i może nawet ten czy ów spośród rycerstwa, 

ewentualnie także ktoś handlujący na rachunek samego księcia. 

O monetce z murem, basztami i postacią księcia oraz napisem 

VRATIZ pisaliśmy już. Pasowałyby nam jak ulał. Cóż, kiedy nie 

wyszła ona z mennicy naszego Wartysława. 

Żegluga gdańsko-pomorska istniała z całą pewnością. Świkdć 
czy o tym nie tylko przytoczony, co prawda wyjątkowy, akt 

prawny Wartysława II. Świadczy także logika. Skoro funkcjo- 

nowało rybołówstwo morskie, wielokrotnie poświadczone w na- 

daniach i namacalnie stwierdzone w wykopaliskach, to musiało 

ono dysponować dosyć dużymi statkami zdolnymi do połowów 

i przewozów na otwartych wodach. Prócz tego dokumenty wy- 

mieniają liczne przystanie rybackie, a jedną z nich, Mosty w 

Zatoce Puckiej, tuż przy miejscowości Rewa, nazywają portem; 

widocznie mogła obsługiwać większe jednostki, na co wskazuje 

również jej nazwa, ponieważ słowem „most” (pomost) określano 

solidniejsze nabrzeże, specjalnie budowane do przeładunków. 

O istnieniu szkutnictwa morskiego na Pomorzu Gdańskim 

świadczy także zapewnienie Świętopełka udzielone Lubeczanom, 

że ich statki zawijające do Gdańska „otrzymają każdą pomoc, 

jakiejkolwiek będą potrzebowały”. Były tu więc warsztaty. okrę- 

towe, ówczesne stocznie, zdolne do przeprowadzania wszelkich 

napraw statków pełnomorskich, a zatem też do budowy nowych. 

O konkretnych statkach własnych, czy to księcia, czy jego 

poddanych, nic pewnego niestety nie wiemy. Można stąd wnios- 

kować, że obsługiwały one przede wszystkim żeglugę kabotażo- 

wą, do Kołobrzegu czy nawet Szczecina w jedną stronę, do Prus 

w drugą. Natomiast chyba nie uczestniczyły w żegludze dalekiej, 

z wyjątkiem statków należących do bogatych kupców gdańskich, 

które jednak zaliczymy raczej do floty lubeckiej. Bardzo roz- 

sądny warunek Wartysława mógł więc być tylko rezerwowaniem 

sobie możliwości, jeśli w ogóle wykorzystywanej, to w małym 

stopniu, raczej w perspektywie. 

z 

,
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p 9. Duża wielowiosłowa łódź klepkowa z IXK—X w. znaleziona w Gdańsku-- 

-Oruni, częściowo rekonstruowana. 

Był to widoczny regres w porównaniu ze atabża z XI i i XII w,, 
odepchnięcie Pomorzan od szerokich gościńców morskich. 

Przy okazji licznych wojen Świętopełka nic równięż nie sły- 

 chać o działaniach floty wojennej na morzu, chociaż wiadomo 

zupełnie konkretnie, że występowała na Wiśle, tocząc tam bitwy. NC 
2 Krzyżakami, a zapewne także na Zalewie Wiślanym. 

Zwrócono już uwagę, że w zachowanych do naszych czasów 

godłach (znakach przedherbowych) rycerstwa gdańsko-pomor- 
_ skiego często występują kotwice. Na przykład Unisław, kasztelan 

_ gdański, pieczętował się kotwicą dwuramienną z gwiazdą i pół- 

księżycami po obu jej stronach (w 1310 r.). Wydaje się, że jest ; 
to wyraźny symbol żeglarstwa morskiego. Podnoszono opinię, że | 

' kotwica może się odnosić także do żeglugi śródlądowej, nieko- 
_ Niecznie morskiej. We wczesnym średniowieczu kotwicy tech- 

nicznie rozwiniętej zapewne nie stosowano na rzekach i jezio-- dj 
rach, do tego starczyła pierwotna kotwica kamienna, jakiej daw- ad 
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leziska na Rugii i w Meklemburgii, i jaka dziś jeszcze służy, 

  

niej używano także w żegludze morskiej, o czym świadczą zna- 

zwłaszcza wędkarzom, na wodach stojących. Poza tym trzeba © 

podkreślić wymowę gwiazdy i (pół)księżyca jako pomocy w orien- 

tacji nawigacyjnej, co mogło mieć zastosowanie tylko na wiel- 

kich otwartych przestrzeniach morza. 

Kotwicy odwróconej dołem do góry używał w pieczęci Adam, 

wojewoda świecki. Co więcej, niemal identyczny znak, tylko nie- 

co uproszczony, widnieje na złotym sygnecie pieczętnym Święto- 

pełka Wielkiego. Pochodzenie tego symbolu nie jest jasne, praw- 

dopodobnie jednak nie pojawił się jedynie na fali mody. Może 

być wyrazem autentycznego związania się z morzem. Ale czy w 

sensie handlu? Tym pożytecznym zajęciem nasi trzynastowieczni 
komesowie raczej się nie: trudnili, przynajmniej nic o tym nie 

"wiemy, jeśli pominąć niejasny zwrot Wartysławowego układu. 

Na Pomorzu Zachodnim i na Rugii tak, źródła stwierdzają to bez 

żadnej wątpliwości, tylko że w XIII w. ci rycerze-kupcy stawali - 

się lub już stali się Niemcami. 

Kotwica w wypadku gdańskich komesów mogła natomiast 

mieć związek z wojennym albo pirackim rzemiosłem na morzu. 

Że nasi zacni przodkowie uprawiali piractwo i ciągnęli z niego 

duże korzyści, mamy przynajmniej jeden całkiem pewny dowód. 

Oto w dokumencie nie datowańym (prawdopodobnie z 1292 r.) 

rada miejska Elbląga skarży się na rozboje z przelewem krwi, 

jakich dopuścili się pewni Pomorzanie na osobach i majątku oby- 

_ wateli elbląskich. e i 
Skarga jest zwięzła i podaje niewiele szczegółów, wylicza 

jednak siedem wypadków otwartej napaści, jeden wypadek ra- - 

bunku rozbitków i powtarzające się wypadki wymuszenia nie 
należnego cła. Według tego rejestru szczególną aktywnością od- 4 

znaczali się rycerze z Gdańska i Słupska. Rabowali, co 
wpadło im w garść, bili, zabijali, a za wypuszczenie ofiar wy- 

_ ciskali z nich okup rzędu kilkudziesięciu grzywien. Zdaje się, że - 
' gdańscy piraci łupili najgorliwiej, ale i słupszczanie wykazywali 3 

się przedsiębiorczością niezgorszą, bo w pogoni za zdobyczą za- . 

puszczali się aż pod Kołobrzeg i tam grabili (może zresztą z in- 3 
tencją wskazania mylnego tropu), jak tego boleśnie doświadczyli - 
Henryk z Boitzenburga i Werner Niger ny Ci obywatele a 

,  
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s stracili wszystko, a za: wyniesienie swej potarganej skóry musieli 

" jeszcze zapłacić 50 grzywien. Nasi piraci zawładnięte statki czę- 

_ sto celowo topili. 

6 Prawdopodobnie reakcją ma tę właśnie skargę Ślsiażdć było 

_ pismo Mściwoja II z 1293 r. Książę łaskawie wspominając zasługi 

obywateli tego miasta dla ojca jego i dla niego samego potwier- 

dził przyznane im prawo do korzystania z dróg wodnych i lądo- 

wych na obszarze jego państwa bez cła oraz zakaz pozbawiania 

" rozbitków dobytku. Była to raczej reakcja platoniczna: o zadość- 

sy uczynieniu za dokonane bezeceństwa ani słowa, o ukaraniu win- 

nych także nie; zapewne zbyt dużo ich było i chyba mieli też 

mocnych protektorów, żeby nie powiedzieć — udziałowców. 

| Nasi pomorscy przodkowie z pewnością umieli korzystać z mo- 

' rza na różne sposoby, ale nie rozwinęli na nim tak dynamicznej, 

- rozległej i owocnej działalności jak Skandynawowie, a później 

_. Niemcy pod przewodem Lubeki. Potrafili budować statki spraw- 

| ne do żeglugi pełnomorskiej, mniejsze jednak od statków północ- 

_ nej i zachodniej konkurencji, i nie przedsiębrali na nich wypraw 

k tak dalekich i długotrwałych jak tamci. Możliwe, że nie posiedli 

dostatecznych umiejętności żeglarskich, jakimi mogli się pochwa- 

lić zwłaszcza Skandynawowie. Zresztą nie musieli szukać żyw- 
. ności za morzem, a ta właśnie konieczność przynaglała mieszkań- 

ców zimnego i skalistego półwyspu między Bałtykiem i oceanem 

_ zarówno do wypraw zdobywczych, jak 1 do handlu, a wreszcie 

do emigracji, również poprzez morze. 

Prawdopodobnie w Gdańsku Świętopełka i * Mściwoja budo- 

ky wano kogi, stosunkowo duże żaglowce pokładowe (ładowność 200 

_ do 300 ton), którymi Hanza podbiła szlaki morskie północnej 

_  Kuropy, chociaż nie wiemy tego z całą pewnością. Natomiast bez 

| pne pomorscy szkutnicy budowali statki otwarte, wiosłowe, 

. może również z żaglem, o długości do 18 m, na co mamy dowody 

_1 pisane, i archeologiczne. Największe z tych łodzi zabierać Pa? 

_do5 ton ładunku. 

h Na początku XIV w., z chwilą opanowania Pomorza Gdań- 

_ skiego przez Krzyżaków, kiedy na Pomorzu Zachodnim proces 

 miemczenia górnych warstw społecznych był już właściwie do- 

_konany, słowiańska żegluga na Bałtyku przestała ABNIEĆ: Długo 

" przyjdzie czekać, nim znów się pojawi. 
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" Warszawski „Tygodnik Ilustrowany” w listopadzie 1903 r. 

podał wiadomość o ciekawym znalezisku, przysłaną przez pana 

Stefana Sucheckiego, „światłego miłośnika zapytków przeszłości 

' ojczystej”, jak go określono w Encyklopedii staropolskiej ilustro- 

wanej Zygmunta Glogera. Wydarzenie to nastąpiło już w 1885 r., 

_ w miejścu, które — jak się niżej okaże — nastręczy nam kłopo- 

_ tów i spekulacji. 
Otóż pan Stefan Suchecki doniósł, że „niedawno przy kopa- 

niu rowu w majątku Korzecznik (w gub. kaliskiej, pow. kolskim, 

- własności p. Borodzicza)” znaleziono pierścień wykonany „ze zło- 

ta bardzo wysokiej próby, może czystego nawet zupełnie”. Ważył 

on 7,35 g, czyli — jak napisał korespondent w stosowanej jeszcze 

obrączka pierścienia jest nieco jaśniejsza od jego tarczy, zapewne 

więc miała cokolwiek niższą próbę kruszcu. 

"Tutaj od razu uzupełnimy, na podstawie oględzin i dokład- 

nych pomiarów pierścienia, świeżo dokonanych, że tarcza, zro- 

biona na kształt rombu, ma wymiary między kątami 34X23 mm, 

obwód tarczy liczy 84 mm, a średnica zewnętrzna obrączki — 

24,5 mm. Próba złota, dokonana przez Urząd Probierczy w Kra- 

kowie, wykazała, że nie jest ono aż tak wysokiej jakości, jak 

początkowo sądzono, i wynosi 745/1000; reszta to srebro. Wyko- 

nanie surowe, nieco nawet prymitywne, zdaje się wskazywać na 

miejscowy warsztat złotniczy. Pierścień sprawił na mnie wraże-. 

nie prawie "owego, z czego wynikałyby alternatywne sugestie: 

albo używeny był rzadko, albo wcześnie zgubiono go czy ukryto. 

X 

| S
Ą
 
„P
RĘ
 

O
E
 

E
E
"
 

NN
IC

M 

E _ wówczas terminologii — 2 i 1/16 dukata. Zauważył przy tym, że > 
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Me: 10. Złoty sygnet pieczętny Świętopełka Wielkiego z pierwszej połowy 

av XIII w. (powiększenie) w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. 

11. Odcisk tego sygnetu w laku. 

4 

e Dobry stan, w jakim znajdował się zabytek, pozwolił panu 
;  Sucheckiemu na całkiem poprawne odczytanie napisu, którym 

__. Opatrzono tarczę: + ANNULUS SVANT. W środku był znak oso- 
__ bisty właściciela — w moim mniemaniu odwrócona kotwica — 

,_ który korespondent uznał, błędnie zresztą, za pierwotny wzór 
ka późniejszego herbu Nowina. Na podstawie form i układu liter, 

  

a także kształtu godła określił on trafnie ramy czasowe, w jakich 

pierścień powstał: lata 1150—1250. Nie udała mu się natomiast 
_ interpretacja historyczna, drugi bowiem (skrócony) człon napisu - 

rozwinął jako SVANTOSLAI i wysunął domysł, skądinąd ma- | 

jący cechy prawdopodobieństwa, że odkryty pierśćień należał do 

r.
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go, a potem Leszka Białego. 

Rozumowaniu korespondenta, zwłaszcza przy ówczesnym sta- 

nie wiedzy historycznej o Pomorzu, nie można zarzucić żadnych 

istotnych uchybień. Tak kosztowny w swoich czasach pierścień 

mógł posiadać tylko wybitny komes, ale raczej nie książę, skoro 

w napisie nie zaznaczono książęcej godności, co brzmiałoby 

annulus ducis Svant. Korzecznik, pod miasteczkiem Izbicą, 

leży w dawnym województwie brzesko-kujawskim, jeszcze daw- 

niej księstwie, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski, dość daleko 

od Pomorza, w głębi dzielnic wchodzących w zasięg władzy lub 

wpływów wyżej wymienionych książąt. 

" Rzecz sprostował i wyjaśnił Władysław Semkowicz, wybitny 

historyk średniowiecza i heraldyk. Na podstawie dokładnej ana- 

lizy liternictwa zastosowanego na owym pierścieniu pieczętnym 

zacieśnił czas jego powstania do pierwszej połowy XIII w. W od- 

niesieniu do godła określił, że przedstawia ono „odwrócony krzyż, 

którego ramię dłuższe u góry rozczepia się i łukowato zagina w 

obie strony”. Nie wnikając w heraldyczne subtelności, pozosta- 

jemy przy swoim, że to _po prostu uschematyzowana kotwica , 

ustawiona dołem do góry; zresztą rozwój tego znaku wykształcił 

właśnie herbową kotwicę, ściśle związaną z Pomorzem Gdań- 

skim, mianowicie z bogatym rodem z Lublewa, który możemy. 
stąd nazwać Lublewskimi albo Kotwicami, ponieważ pieczętowali 

się różnymi odmianami tego symbolu. Zajmowali oni wysokie 

stanowiska wojewodów i kasztelanów najważniejszych grodów, 
jak Gdańsk i Świecie. W nauce wysunięto zupełnie prawdopo- 4 

dobny domysł, że byli oni spokrewnieni z gdańsko-pomorskim 
domem książęcym. 

Następnie Semkowicz przypomniał, że forma Swantko jest 

skrótem imienia Świętopełk. Uzupełnimy, że w starokaszubskim 

imię to najpewniej brzmiało SWANTOPOŁK lub SWANTEPOŁK. 
Oczywiście SVANT ze znalezionego pierścienia — to jeszcze ra- 

dykalniejszy skrót, spowodowany głównie brakiem miejsca na 

tarczy. Wreszcie autor wykazał, że wyraz ANNULUS (pierścień), 

"wprawdzie bardzo rzadko, występuje jednak na pieczęciach. 4 

I rzeczywiście, identycznego wyrazu użył Sambor II, brat Święto- 
AE, Wielkiego, na swojej pieczęci. Zdarzały się także wypddzy a 

* Swiętogława, | Swdźdby osoby. na dworze Kazimierza Sprawiedliwe- 
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kieżi co prawda piecie rzadkie, że opuszczańo tytuł: książęcy, 

chociażby znów z powodu ciasnoty na pieczętnej tarczy i prymi-- 

tywnej przecięż techniki rycia. Ale tak właśnie było na pieczęci 

_ Mściwoja I Spokojnego, ojca Świętopełka. I konkluzja Semko- - 
_ wieza: pierścień szczerozłoty, znaleziony w Korzeczniku pod 

Izbicą, jest sygnetem Świętopełka, księcia pomorskiego. 

Wydaje mi się, że na poparcie tej konkluzji można by SALCE R 

rować jeszcze jeden argument, jakkolwiek wymagałby on za- 

kwestionowania pewnych ustaleń co do pomorskiej sfragistyki. 

Jest on co prawda zbędny o tyle, że identyczność sygnetu Święto- 
pełka uważamy za bezsporną, ale przydać się może w innych 

okolicznościach (także teraz nie przeczuwanych), poza tym gimna- 

styka umysłowa w dziedzinie historii jest potrzebna nie mniej 

niż we wszelkich innych dziedzinach nauki, jak i działania. 

Sfragistyka i heraldyka pomorskiego wczesnego średniowie- 

_ cza były przedmiotem studiów od dawna, a przecież mają po- 

_. ważne luki oraz zawierają sporo błędów i dowolności. W dużej « 
" mierze powoduje je niedostatek materiału rzeczowego, to znaczy - 

pieczęci, tłoków i sygnetów, które w ciągu wieków przepadły, 

"a w odniesieniu do samych pieczęci — uległy zniszczeniu lub 

' poważnym uszkodzeniom uniemożliwiającym ich odczytanie. Jeśli 
chodzi o pieczęci używane przez Świętopełka Wielkiego przyjmuje 

" się, że miał ich trzy oraz ten właśnie sygnet, niejako osobisty, 

"ale i urzędowy zarazem, jak się wkrótce okaże. Tak rzecz tę 

- przyjmują na przykład ks. Stanisław Kujot i ks. Władysław Łęga. 

ł _ Natomiast Marian Gumowski wprawdzie też w sumie podaje czte- RISE 

"ry Świętopełkowe pieczęcie, ale nic nie wspomina o sygnecie, 
chociaż musiał był o nim przynajmniej słyszeć. Wymienia za to 

jego rzekomą pieczęć, prezentując nawet jej ilustrację, o której: 
Łęga wyraził się z oględną POPPMASNORE że. „w ogóle nie. 

_ istniała”. I miał słuszność. 

.. Otóż bardzo sumienny Perlbach u Świętopełka znajduje je- 

_ dynie trzy pieczęcie. I jest w porządku, ponieważ w czasie publi- 

" kowania Pommerellisches Urkundenbuch w 1882 r. nie wiedział 
' jeszcze o korzecznikowskim wykopalisku, a tym bardziej o po- 

| - prawionej jego interpretacji. Niewątpliwie sprawdzał wszystkie j 

4 dokumenty, których teksty zamieścił w tym dyplomatariuszu, 

_ sam lub przez kogoś zaufanego, lecz my dziś nie jesteśmy w sta- 
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jak książę zaprzysiągł, ma tę samą moc, co tamta. W obu pis- © 

nie ustalić, czy mie oesie gdzieś błędu. Tutaj, chodziłoby Ą 

W dniu 24 listopada 1248 r. DAE dk Hako ważne 

dokumenty. Stało się to na Kowalowym Ostrowie (insula Fabri), 

wyspie wiślanej położonej najpewniej między Świeciem i Cheł-- 

mnem, gdzie prowadzono rokowania pokojowe między Pomorzem 

i Zakonem Niemieckim. Jeden z nich — to „wspólne oświadczenie 

Świętopełka i Henryka, wicemistrza Zakonu na ziemiach pru- 

skich. Drugi — legata papieskiego Jakuba, archidiakona ż Leo- 

_dium (obecnie Liege w Belgii), który był głównym rozjemcą — 
stron już od sześciu lat walczących. Kiedy pod koniec dokumentu 

pomorsko-krzyżackiego doszło do tak zwanej korroboracji, czyli 

formuły o przyłożeniu pieczęci na znak ważności aktu, Święto- A 

zaskakująco długi wywód, w którym czytamy: - 

Ponieważ ja, Świętopełk, nie miałem przy sobie pieczęci okrągłej, któ- 
rą częściej posługuję się przez moich przedstawicieli w kurii rzymskiej, 

' dlatego wobec czcigodnych ojców [mowa o legacie oraz biskupach cheł- 

mińskim i kujawskim] stwierdzam i oświadczam, że ta moja pieczęć [tu | 

odciśnięta w wosku] jest właściwa i prawdziwa, wykonana ze złota w 

kształcie pierścienia, i noszę ją na moim ręku. W obecności wymienionych. 

7 czcigodnych ojców przysiągłem również, że przeciwko tej pieczęci przy- - 

| wieszonej do niniejszego nigdy nie nie przedsięwezmę, ani w żaden sposób 

nie zaprzeczę, że jest moja, i zaiste tego pragnę, żeby żadna większa siła Ą 

nie naruszyła jej prawomocności, chyba że przy niniejszym zostałaby 

[w przyszłości] zawieszona owa inna wzmiankowana pieczęć. Chcę także, © 

żeby we wszystkich pismach wspomnianych Braci [Zakonu Niemieckiego], 

które są opieczętowane przeze mnie tą samą pieczęcią i powinny być opie- 
czętowane R. mnie i przez nich, pełna siła trwałości została zacho- 

1) 

Deklarację tę, Z watpienia, książę złożył na żądanie SOSY ń 

j przeciwnej. 

Legat papieski w odrębnym dokumencie bardzo ściśle powtó-. 

rzył warunki ugody między układającymi się o pokój i z mie 

mniejszą starannością przytoczył wyjaśnienia Świętopełka, dla- 

czego ten nie przyłożył pieczęci okrągłej, niejako państwowej, 4 

która aktualnie znajdowała się w Rzymie, i że pieczęć z sygnetu, 

< 

mach owej sprawie poświęcono szczególnie dużo miejsca, była 

więc doniosła. Widocznie odcisk MAO jakim Świętopełk - JĄ
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uwierzytelniał akt ugody, bardzo się różnił od wzorów powszech- e 

nie przyjętych i mógł wzbudzać wątpliwości. Według Perlbacha 

książę posłużył się tu pieczęcią pierścieniową (o kształcie pozio- » 

mego owalu), na której był napis Annulus ducis Svantopolci, 

z wizerunkiem jeźdźca w hełmie, trzymającego tarczę i propo- - 

rzec. Gumowski kwestionuje, czy rzeczywiście był to pierścień, 

bo jego tarcza „na palec była stanowczo za duża” (55X40 mm). 

Istotnie ogromna, jak na sygnet, nawet uroczysty, ale wyjaśnij- 

my, ta pieczęć miała mniejsze rozmiary od normalnych pieczęci. 

W każdym razie.zawierała jasny opis oraz rysunek używany 

zazwyczaj na książęcych pieczęciach, zatem nie powinna była 

podlegać tak daleko idącym podejrzeniom, które wymagałyby tak. 

'._ szczegółowych tłumaczeń. Tymczasem zwrócono na nią nader |. 
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baczną uwagę, nie objaśniając zresztą jej wsad, czego 2" 
stawcom nie możemy darować. ń 

Otóż i pytanie: czy przypadkiem Świętopełk nie przyłożył i 

tam swego sygnetu, którym się zajmujemy? 

Takiej supozycji sprzeciwia się autorytet uczonego tej miary. 

co Max Perlbach oraz ogólna zasada, że — jak powiada Łęga — 

pierścienia używano nie do wyciskania pieczęci na dyplomach, 

lecz do wezwań sądowych, czyli do aktów administracyjnych 

"_ wyłącznie wewnątrzpaństwowych. Ponadto w cytowanym doku- 

mencie Świętopełk wspomina o innych pismach wystawionych 
_ przez niego Krzyżakom, które opatrzył tą samą pieczęcią. Znamy 

takie i one noszą ową pieczęć pierścieniową (Ringsiegel, jak po-- 
wiada Perlbach) owalną. Ale w żadnym z nich nie ma na jej 

temat adnotacji w rodżaju tu przytoczonej. Może zatem istniały 

jeszcze inne dokumenty uwierzytelnione Ro sygnetem, które 

nie dochowały się? 

Wtedy jednak trzeba by przyjąć, że, po pierwsze, Świętopełk | 

miał dwa pierścienie pieczętne, jeden większy owalny, z wy- 

obrażeniem jeźdźca, stosowany w dokumentach również między- 

państwowych, niejako w zastępstwie właściwej pieczęci okrągłej, A 

' oraz drugi mniejszy, ten. znaleziony w Petarda i po drugie, 

że oba były ze złota. 

Tak czy inaczej, przez ową pieczęć pierścieniową z wielkim 

E , nakładem pracy omawianą na najwyższym szczeblu w rokowa- 

niach Kowalowego Ostrowu, impressum in massa aurea ad modum



    

amnuli, dowiedzieliśmy się przy /spókobaiości, że właściwa pieczęć 

księcia znajdowała się wtedy w Rzymie, gdzie procuratores, więc 

rzecznicy, przedstawiciele pełnomocni Świętopełka przed sądem 

papieskim, prowadzili bój prawny z Zakonem Niemieckim i po- 

 trzebowali jej do „składania wiążących oświadczeń. Niewiele, 

niestety, wiemy o tym procesie pomorsko-krzyżackim, o wiele 

lat wyprzedzającym proces polsko-krzyżacki, podjęty przez Wła- 

dysława Łokietka. Imion Świętopełkowych posłów w ogóle nie 
znamy. 

Zgodnie z tym co przytoczono wyżej, pierścień z napisem 

ANNULUS SVANT i znakiem odwróconej kotwicy był z pew- 
'nością używany do wezwań sądowych. Taką stosowano praktykę 

i znajduje to potwierdzenie w dyplomatariuszu pomorskim. Nie 

wiemy tylko, w jakiej formie rzecz się odbywała. Z przekazów 
mogłoby wynikać, że książę, wywołując mieszkańca jakiegoś 

osiedla przed swoje oblicze, posyłał pismo opatrzone odciskiem 

sygnetu. Lecz chyba niewielu ludzi, pomijając oczywiście du- 

chownych, by to odczytało. Władysław Semkowicz wyraził po- 

gląd, że niekiedy wystarczyło pozwanie ustne przez komornika: 

książęcego, ale musiał on się przy tym KTORE odciskiem 

pierścienia lub nawet samym pierścieniem. 

Na poparcie ostatniego, to znaczy zasady okazywania samego 

pierścienia, można przytoczyć, że napis na Świętopełkowym sy- 

gnecie biegnie od lewej do prawej, czyli że tarcza sygnetu sta- 

' nowi pozytyw, tymczasem tłok pieczętny powinien być wyko- 
nany jako negatyw, żeby odcisk dawał obraz pozytywu. Tu ma- 

my akurat odwrotnie! Stąd uprawniony wniosek, że sygnet ko- 

rzecznicki wcale nie służył do wyciskania pieczęci, tylko do oka- » 

zywania go ad oculos. 

Rozumowanie to ma jednak słabe strony. Po pierwsze, wraca - 

problem, ilu ludzi — poza duchownymi — umiało czytać, zwłasz- - 

cza trudne skrótowe pismo, jakie zastosowano ną sygnecie. Po 
wtóre, gdyby chodziło tylko o pokazanie książęcego znaku, jak 

gdyby dowodu służbowego, nie musiał to być koniecznie pierścień, 

każdorazowo zdejmowany z dostojnego palca. Po trzecie wreszcie, 

trudno uwierzyć, aby książę tak cenną rzecz powierzał komor- 

nikowi wysyłanemu z pozwem. Kujot pisze wprost: „Nie' wolno 

przypuszczać, jakoby posłaniec pozwanemu pierścień okazywał”.



  

_ Niestety, nie wiadomo jednak, na czym autor to przeświadczenie 
_ opierał, chociaż mnie ono wydaje się logiczne. 

W dalszym ciągu pozostaje zagadką, dlaczego napis na Świę- e 

1 

ć _topełkowym sygnecie wyryto pozytywówo. Semkowicz powiada, 

że nie zna „pieczęci ani rycerskiej, ani tym bardziej książęcej”, 

Która byłaby w ten sposób ryta. Stąd właśnie jego opinia, rów- 

" nież uzasadniona logicznie, że ten pierścień komornik okazywał 

 .delikwentowi na żywo. Tylko że w takim wypadku mielibyśmy 

- do czynienia z całkowitym unikatem. 
"Druga zagadka, rzeczywiście niepokojąca: dlaczego Święto- 

pełkowy sygnet znalazł się w odległym zakątku Kujaw, wprost 

h w ziemi, prawdopodobnie w szczerym polu, odosobniony? (Tego 

ostatniego stwierdzenia nie możemy być pewni, nie znamy bo- 

wiem okoliczności odkrycia pierścienia, nie wiemy zatem, czy 

/ ludzie zatrudnieni przy kopaniu rowu nie wydobyli jeszcze cze-- ię 

Ł goś, ani czy nie natrafili na ślad jakiegoś opakowania.) Nastę- | 

puje kolejny domysł Semkowicza: Świętopełk zwyczajnie zgubił 
_ go, albo też tę dotkliwą stratę spowodował nieuważny komor- 

: nik-posłaniec. Na poparcie domysłu przypomina, że Świętopełk 

- bywał na Kujawach. 
Krucha to podstawa i sama możliwość niewielka. Pierścienia; 

k% 

  

     do włosów, a w odniesieniu do Pomorzanek owej epoki — ka- 

_ błączków z metalu przyozdabiających skronie. A jednak jeśli 

_" mie został zgubiony, to musiał być ukryty. Wątpliwe, aby ukry- 

" razie zostałby zakopany w jakimś garnku czy skórzanej oprawie. 

- "Tymczasem nic o tym nie wiemy. j 
Nie sądzę, aby to sam Świętopełk (czy domniemany jego ko- 

: mornik) w ten lub inny sposób posiał sygnet aż gdzieś na Kuja- 

"wach. Zapewne w spadku po ojcu przejął go Mściwoj lub War- 
tysław. Takich klejnotów w tym czasie na ogół nie składano do 

k 
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Ą nie, że i on miał sygnet, którego odciskiem przywoływał pod- 

k sądnych. Ale znów nie wiemy, jak wyglądał. A może książę po- 
- sługiwał się pierścieniem ojcowym? 

W początkach ubiegłego stulecia pod Izbicą GEMMA po- 

jeśli mniej więcej dopasowany, nie gubi się tak łatwo jak spinki 

"wano sam tylko pierścień, bez innych przedmiotów, a w każdym. 

grobu wraz ze zwłokami właściciela. Obaj synowie Świętopełka 
_ również bywali na Kujawach. O Mściwoju wiemy dokumentar-. 

«Sho 
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| ,dobno monety, wśród nich przypisywane Władysławowi Łokiet- 

- kowi. Księstwo. brzesko-kujawskie należało właśnie do Łokietka. 

Czy i on mógł wchodzić w krąg ewentualnych: posiadaczy Świę- | 

topełkowego sygnetu? Z góry wykluczać nie należy. Pamiętamy, 

że jego matka, Eufrozyna, była drugą żoną Mściwoja. Przy roz- 

wodzie książę dał jej bogatą odprawę. Może tą drogą sygnet 
trafił w końcu pod Izbicę?... Oczywiście, zastępowanie jednych 

domysłów innymi nie daje nowych wiadomości, poszerza tylko 

zakres przypuszczeń, ale też uzmysławia różnorodność dróg, któ- 

re składają się na grę przypadku. Wszystko mogło się odbyć 

jeszcze inaczej, a koroną wieńczącą losowy splot jest fakt, że 

po stuleciach złoty pierścień wypłynął na powierzchnię przez 

czysty przypadek. 

Sygnet Świętopełka Wielkiego znajduje się obecnie w Mu- 

zeum Narodowym w Krakowie, ofiarowany do publicznych zbio- 

rów przez panią Bolesławę Borodziczównę 15 grudnia 1910 r. 

Ściśle mówiąc, leży zamknięty w skarbcu działu Rzemiosł Arty- 
stycznych(!) tego muzeum. 

"Jego miejsce nie tam, lecz w Gdańsku, w Ratuszu Główno- 

miejskim, gdzie mieści się Muzeum Historyczne miasta i Pomo- . 

_ rza Gdańskiego. Jest to przecież szczęśliwie zachowane znamię 

władzy książąt pomorskich, poza tym w ogóle jeden z bardzo 

nielicznych polskich zabytków tej klasy, jakie posiadamy w kra-- 

ju. Niechże Gdańsk się nim chlubi. Kraków szacownych pamią- 

tek ma — jak na Polskę, kraj boleśnie ograbiony — pod do-- 

statkiem. 

Dokładnie mówiąc, nie jest to jedyny tak szacowny zabytek 

gdańsko-pomorski, ocalony z odległej przeszłości. Istnieje rów- 

nież starszy nawet i jeszcze wyżej w hierarchii symboli stojący 

„znak godności monarszej, i do tego bardziej rzadki relikt. Mowa 

o tłoku pieczętnym Świętopełkowego ojca, Mściwoja I Spokoj-- 

nego, który panował w latach mniej więcej 1207—1217. I on. 

został znaleziony przypadkiem (ok. 1860 r.), ale w miejscu, które 

"nie jest dla nas niespodzianką. Ks. Kujot tak o tym napisał: 

Pod Świeciem, a prawdopodobnie raczej w Świeciu samym, to jest 

tam, gdzie miasto dziś leży, znaleziono tłok pieczętny Mściwoja, srebrny, 

-" owalny, z uszkiem, w którym jeszcze tkwiło srebrne ogniwo. W otoku. 

"napis: SIGIL MISTIVI, pieczęć Mściwego [..] Że tłok pieczęci się znalazł, 

2
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ko 12. Odrys pieczęści Mściwoja I Spo-_ 

kojnego z początków XIII w. 

  
było tó niebywałą rzadkością, gdyż drugiego tak dawnego nikt nie posia- 

dał. Są pieczęci w wosku odbite, starsze, na przykład Mieszka Starego - 

_" zm r. 1175, w otoku mające napis: Mesico dux maximus, druga z r. 1177, 
» ' i starsza od tych dwu, arcybiskupa Jana z r. 1153, ale tłoki nie zachowały 

_ się po żadnej, | 

Niestety, później nasz niezwykle cenny zabytek zaginął. „Jak-- 

_ by już wszystko — kontynuował Kujot z żalem — oprócz do-. 
__ kumentów, co by czasy książąt bezpośrednio przypominało, zgła- 

__ dzone być musiało, i ten tłok, choć do rąk specjalnego badacza 

_' oddany i jemu darowany, przepadł u niego bez wieści. Szczę- 
-_ ściem zachowały się wspomniane dwa rysunki”. O ile mi wia- 
domo, owym badaczem był Friedrich Vossberg, numizmatyk 

_ i sfragista, o którym poprzednio już wzmiankowaliśmy. Mściwo- 

 jowy tłok miał wejść w skład jego zbiorów, po czym jakoś: zni- 

- knął. Podobno jednak odnalazł się i jakoby jest złożony w mu- 

 zeum gdzieś w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Nasi hi- 

Ę _ storycy i muzealnicy na pewno potrafią ustalić jego aktualny 

_'. adres. Chyba bez większego trudu dałoby się zrobić kopię, która 

__ także powinna zająć wysoce honorowe waejece w gdańskich zbio- - 

Borach... 
Ale ANNULUS SVANT ze znakiem odwróconej kotwicy znaj- 

duje się w zasięgu ręki, u nas. Trzeba, aby ten baze: pomor- 

h gaej historii znów AAA w Gdańsku. 
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W drugiej połowie XIII w. Polska osiągnęła dno podział: Ą 
dzielnicowego. Spuścizna po pierwszych królach piastowskich roz- 

padła się na parędziesiąt księstw, z których niejedno należałoby A 

nazwać zaledwie księstewkiem. Ale nie biadajmy z tego powodu 4 

zanadto, nie rozdzierajmy szat, nie biczujmy się. Taka była epo- 

ka. Rozdrobnienie jedne państwa obejmowało. wcześniej, drugie 

później; zjawisko jednak, związane z procesem feudalizacji, mia-- 3 

ło charakter bynajmniej nie polski tylko, lecz ogólny. A 4 

Pomorze Gdańskie, które łącznie z przynależną do niego w. 

, tamtym okresie ziemią sławieńsko-słupską, zajmowało obszar nie- 4 

co powyżej 20000 km2, dzieliło się na cztery księstwa: gdańskie, 

. tczewskie, świeckie i białogardzkie (od Białogardy łebskiej). A 

Świętopełk Wielki energicznie dążył do zjednoczenia tego mini- 
państwa, ale odniósł sukces tylko częściowy, przyłączając do swo- 

_jej semioralnej dzielnicy gdańskiej Świecie, dzięki bezpotomnej 

śmierci osadzonego tam brata, a drugiemu bratu odebrał Biało- 
gardę. Za to Sambor II nie dał się wykurzyć z Tczewa, chociaż 4 

nie raz musiał stamtąd uchodzić, a pozbawiony go został dopiero ź 

przez Mściwoja. Temu ostatniemu powiodło się lepiej, w czym 
dopomogła mu śmierć konkurentów w rodzinie. Musiał jednak 

 przystać na dotkliwe cesje terytorialne na rzecz Zakonu Nie- 
k _..  mieckiego, z tytułu darowizn, które Krzyżakom sprezentowali owi 

|... konkurenci. Tak się jeszcze odegrali na nim po śmierci. | 
o... Dwory naszych pomorskich władców musiały być skromne. 

Niewiele: zresztą mamy wiadomości, jak one wyglądały i jak 

funkcjonował zarząd państwa. Trochę możemy wnioskować na 
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go, trochę z lepiej opisanych dzielnic sąsiednich, trochę również 

z wykopalisk, które wciąż dorzucają coś nowego. Drobnym, ale 

p ciekawym przyczynkiem uwypuklającym walory ostatniego źród- 3 | 

"ła może być odsłonięty w 1974 r. fragment cmentarza wczesno- 
_ średniowiecznego przy katedrze oliwskiej. Znaleziono tam grób 

„ kilkunastoletniej dziewczyny, zapewne córki jakiegoś nobila, na 

k _co wskazywałyby szczątki stroju oraz okoliczności pochowania 

' zmarłej w tym właśnie miejscu, w pobliżu murów pierwotnego 
kościoła cystersów. Najpćwniej nie był to cmentarz powszechne- 

' go użytku, bo klasztorne kościoły nie pełniły wówczas funkcji 

0 parafialnych Ten kościół miał zresztą rangę szczególną, stanowił 

  

je toru oliwskiego; chowano w nim także, rzecz jasna, idsicżygh 

k. mnichów. Widocznie rówmież wybitniejsze osobistości oraz ich 

| - rodziny, odpowiednio zasłużone dla konwentu, mogły dostąpić 

/ zaszczytu spoczęcia w pobliżu, na przykościelnym cmentarzu. Dal- 
sza penetracja archeologiczna tego terenu pozwoli na wyświetle- A 

nie sprawy i wyciągnięcie ściślejszych wniosków. 
Była już mowa, że dwór książęcy odznaczał się dużą ruchli- 

wością, czego wymagała sama technika sprawowania władzy. 

Ściśle biorąc, dwór dzielił się jakby na dwa rzuty: wędrowny 
_ i stacjonarny. Bo jednak część dworu, prócz kobiet i dzieci, z ra- 

cji pełnionych obowiązków musiała stale przebywać na miejscu. 
Wiemy, że główną siedzibą książęcą Pomorza Gdańskiego był 
Gdańsk, i tu bez wątpienia znajdował się naczelny ośrodek dy- 

spozycji, ale z przekazów wynika, że Mściwoj II szczególnie chęt- 
nie przebywał w Świeciu, bo tam właśnie wystawił najwięcej 

dokumentów. Wnioskowanie oparte na tej podstawie nie jest cał- 

Ź kiem pewne, gdyż książęta nie zawsze wyraźnie zaznaczali, gdzie. 

, _ rzecz została spisana, no i wiele dyplomów zaginęło. Z wiary- 

_ godnego materiału, jaki dotarł do rąk uczonych, wynika jednak, 

że Świecie wyraźnie zajmuje pierwsze miejsce w czynnościach 

prawnych naszego ostatniego księcia, na drugim dopiero upla- 

sował się Gdańsk, na trzecim Słupsk. Możemy bezpiecznie przy- 

2 jąć, iż tak było istotnie, ponieważ także inne przesłanki wska-- 

_ zują na jego sympatię do Świecia. 
Mogła ona pochodzić stąd, że dzielnicą świecką władał jeszcze 

    

   
    

   
    

  

   
   
    

  



  
13. Odsłonięty w XIII- wiecznej warstwie grób kilkunastoletniej dziew- 

czynki; uwagę zwracają dwa duże kabłączki skroniowe i BA w pochewce 

u lewego boku. i ń 

za życia ojca, dowodnie od 1264 r., a zapewne wiele wcześniej, 
być może od czasu swego pierwszego małżeństwa, z Judytą hra- 

, bianką Wettinu, a więc od około 1250 r., kiedy miał już najmniej 4 

30 lat. Świętopełk w ten sposób. zaopatrzył swego pierworodnego, ; 

. dając mu możność zaprawiania się do samodzielnych rządów. Ry- 

cerstwo dzielnicy świeckiej na ogół wiernie wspierało swego 

pana w grze politycznej i w walce zbrojnej przeciw młodszemu 

bratu oraz stryjowi, a Mściwoj dobrze nagradzał jego służby. 

Nie należy jednak sądzić, aby stolica księstwa wtedy przenie- 

 siona została z Gdańska do Świecia. Utrzymała się w tradycyj-- . 

nym miejscu, nad ujściem Wisły, bezkonkurencyjnym pod wzglę- 

"dem wagi gospodarczej, połączeń komunikacyjnych, zaludnienia. 4 

Mściwoj może by i tolerował brata Wartysława, gdyby ojciec 

nie był mu dał właśnie Gdańska, z którego płynął dochód naj- 

większy i z którym wiązał się nabyty przez wieki prestiż. 
ą Gaj ł , 
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Aparat władzy łoctntniydk się stopniowo, narastał w miarę Po- , 
| szerzania się potrzeb, rozwoju społeczeństwa, przybywania dzie- 

dzin, w które państwo czuło się zobowiązane ingerować. Począt- 

kowo dwór i aparat władzy stanowiły pojęcia niemal równo- 
' znaczne, księstwo bowiem było niejako majątkiem księcia, a ra- 

czej książęcego rodu, którego głowa zawiadywała całością. Tę 
_. moc stanowienia i zarazem wspólnotę rodową widać wyraźnie 
_ w aktach Świętopełka, który podejmując decyzje majątkowe raz 

po raz powołuje się na zgodę synów i czasem braci, a także żony 

' i matki (które wtedy występują zazwyczaj jako świadkowie aktu), 

o ile decyzje te dotyczyły ich osobistej własności posagowej. 

Potem, wraz ze wzrostem znaczenia możńnowładztwa coraz sku- 

teczniej ograniczającego samodzierżenie książąt, sprawy pokom- 

| " plikowały się bardzo. To jednak nie wpłynęło bynajmniej na 
' zmniejszenie liczby funkcjonariuszy książęcej egzekutywy, nadal 

"ich przybywało, ponieważ wzrastał zakres spraw wymagających 

" działania, tworzyły się nowe, wielce złożone układy zależności, 

_ wzbogacało się nieustannie życie publiczne. 

Zatrzymamy się dłużej na Mściwojowym dworze — AA 

_ tego terminu na łączne określenie poszczególnych części instru- 
; „, mentu, którym książę posługiwał się w wypełnianiu swych 

zwierzchnich czynności — gdyż był on najbardziej rozbudowany 

; 1 jest stosunkowo najlepiej znany. Stryj Sambor miał, być może, 

" nawet lepiej zorganizowaną kancelarię, a w każdym razie nieco - 

wcześniej powołał ją do istnienia, poza tym, co prawda najczęś- 

ciej z tułaczej konieczności, osobiście utrzymywał kontakty ze- 

k wnętrzne, ale jego znaczenie jako władcy i rola polityczna były 

0 wiele mniejsze. Świętopełk natomiast, postać wybitna i dzia- 

łająca na wyobraźnię, stosował raczej dawne wzory zarządzania, 

- bardzo uproszczone, powiedzielibyśmy dziś, że nie lubił papier- 

b: ków i biurokracji, a także dzielenia się władzą, co mógł naj- 

_ chętniej załatwiał sam i od ręki, bez wątpienia najwięcej czyn-- 

ności prawnych dokonywał ustnie. Miał swoje racje, ale mie. 

Ę: możemy go szczerze za to chwalić, bo wskutek tego skąpo Zo- 

_ stawił nam przekazów pisanych i utrudnił wgląd w (readę po- 
czynania. 

W pomorskim dyplomatariuszu znalazło się dużo słów sło- 

wiańskich pisanych z łacińska, czasem łatwo czytelnych, a cza- 
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sem trudnych do zrozumienia. Jedno z nich zainteresuje nas tu 
szczególnie. Otóż mamy wyraźny dowód, że na ówczesnym Po- 

morzu wyższe urzędy nazywano żupami, a osoby sprawujące je 
— żupanami. Dokumenty mówią o tym jednoznacznie, kładąc 

znak równości między łacińskimi słowami officium i officiales 

a słowiańskimi supa i supamarii lub suparii, jak na przykład 

w zwrocie: palatini, castellani seu alii suparii. Przypada to na ; 

lata 1283—1299, lecz niezawodnie używano ich od dawna, jak 

w całej Słowiańszczyźnie zachodniej i południowej. Tu jednak 

utrzymały się szczególnie długo w pierwotnym znaczeniu, gdy 

gdzie indziej nieco je zmieniły. 

Dodajmy przy okazji, że ze słowa „żupan” urobiło się w peł- | 

ni żywotne po dziś dzień słowo ,„pan” oraz wszystkie pochodne. 

,„„Pan” występuje również w naszym dyplomatariuszu, co w śred-- 

niowiecznym łacińskim tekście sprawia wrażenie dość osobliwe: 

Pan Swenz castellanus Stolpensis — pan Święca kasztelan słup- 

ski. Pierwszy pomorski zapis tej skróconej formy pojawił się 

w 1287 r. | 
W tym samym źródle znajdujemy wiele nazw poszczególnych 

urzędów, a raczej urzędników. Występuje zatem (w pisowni ory-- 

ginału): woiwoda (woywode), woiski, podkomor (podkomorse, 
potkomor i już niemczone putkomer, putkumer, putkamer), cze- 
sle, podschesle, scarbenic, podstoli (podstole, putstule, puzstul), 

choranze (choranschze), sanda, vlodarius. Niektóre z nich nie wy- 

magają żadnych objaśnień, co do innych na wszelki wypadek 

 podpowiadamy, że mowa o cześniku, podczaszym, sędzi, włoda- 

rzu. Tych mazw używano na co dzień i weszły do dokumentów 

na równych prawach z ich łacińskimi odpowiednikami, co praw- 

da stosowanymi dużo częściej. Ciekawe, że w tym zbiorze nie 

' przechowało się słowiańskie określenie kasztelana. Prawdopodob- 
nie już bardzo wcześnie przyjęło się to łacińskie słowo, odpo- 

wiednio przystosowane dla słowiańskich ust i uszu. Język staro- 
' polski zostawił nam słowo grododzierżca, more jednak, czy . 

_ sięga ono wczesnego średniowiecza. | : 

Znamy szereg imion żupanów gdańsko-pomorskich, poczyna- 

jąc już od schyłku XII w. Oczywiście skład ich jest niepełny, bo. 

z kilku zaledwie wyjątkami imiona te pochodzą z dokumentów, 

gdzie zostały pomieszczone w poczcie świadków. Z tego również 
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R na tej samej żupie; wtedy trzeba przyjąć, że z jakiejś przyczyny 

ś poprzednie stanowisko. ) ' 

ść Max Perlbach zestawił obsadę urzędów gdańsko-pomorskich, 

poczynając od Sambora I. Można z niej wyciągnąć kilka wnio- 

_ stwa, a zwłaszcza formowania się jego głównych ośrodków. Wy- 

dzie i tylko tam, gdzie w różnych okresach były siedziby ksią- 

_ Żżęce, więc w Gdańsku, Świeciu, Tczewie, Białogardzie łebskiej 

_ i Słupsku, na Słupsk bowiem przeniesione zostały książęce tra- 

_ dycje Sławna. W tych grodach skupia się najwięcej urzędów: 

która stosunkowo słabo zaznacza się w porównaniu z innymi 

- i najwcześniej traci znaczenie. Zatem grody powyższe — a w cza- 

sach Mściwojowych możemy już mówić także o miastach, nawet 
_ jeśli nie wszystkie miały formalną lokację — stanowiły stolice 

jak gdyby województw, które z kolei dzieliły się na kasztelanie, 

znów prawdopodobnie z wyjątkiem Białogardy. Podziały te nie 

były całkiem sztywne; niektóre kasztelanie to pojawiają się, to 

giną z oczu, co może być skutkiem niedostatku przekazów, ale 

" również zmian administracyjnych. 

"Inny wniosek dotyczy znów szczególnej roli Śiiia, Doku- 
_" menty wymieniają w Gdańsku do początków XIII w. na po- 

' szczególnych żupach 52 osoby, w Świeciu — 51. Trzecie miejsce 
' zajmuje Słupsk z 34 osobami, potem Tczew (łącznie z Lubisze- 

_" wem) — 24, na końcu Białogarda — 10. Nawet podupadłe już 

Sławno liczy 17. Szereg postaci powtarza się, awansuje ze sta- 

mowisk niższych na wyższe, lub przenosi się z jednego ośrodka 
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| to z podsumowania wynikało, lecz proporcje na pewno zostają 

  

p ną z Gdańskiem, chociaż pod względem ludności, znaczenia g0- 

  

   14 — L. Bądkowski, Odwrócona... 

i _ powodu nie możemy obserwować ciągłości obsady poszczególnych 

_. stanowisk, w której zresztą mogły zdarzać się dłuższe nawet wa- 

_. katy. Bywa także, że dwa imiona zahaczają o siebie w czasie 

jeden z nich ustępował miejsca drugiemu, a później wracał na. 

ć 'sków całkiem zgadzających się z tymi, które wynikają z innych 

źródeł. Jeden z nich dotyczy podziału administracyjnego pań- 

różnia je przede wszystkim urząd wojewody, który istnieje wszę- . 

' i najdłuższe są listy ich dzierżycieli, z wyjątkiem Białogardy, 

do innego, zatem w istocie wchodzi tu w grę mniej osób, niżby 

_ zachowane, przynajmniej w przybliżeniu. Widzimy więc dokład- 

_ nie, jak wybitną pozycję zajmowało Świecie: niemal równorzęd- 
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spodartzego, urządzeń miejskich daleko. _ustępowało Gdańskowi, 

a być może także Tczewu. - j 

Osobna uwaga należy się osobistościom Śwekosinyi: pełnią- 

cym ważne funkcje w aparacie książęcym. To oni pisali doku- 

menty, często występowali w nich jako świadkowie, zazwyczaj 

na pierwszych miejscach, sprawowali nadzór nad pieczęcią, opie- . 
- kowali się archiwum, odbywali poselstwa, prowadzili rokowania. 

Kiedy Mściwoj w 1264 r. udał się w dramatyczną i niejasną 

co do okoliczności oraz celów podróż do Kamienia na spotkanie 

ze swym kuzynem Barnimem szczecińskim, zabrał ze sobą Otto- . 

ma, kapelana, czyli członka tak zwanej kapeli dworskiej, jak 

gdyby sekretarza kancelarii. Z całą pewnością towarzyszyło mu. j 

jeszcze kilku notabli, ale tylko Otto figuruje na wystawionym 

tam dokumencie jako świadek Mściwoja. 

Właśnie kancelaria jako stały organ władzy formowała. się 

najwolniej, jej ugruntowanie przypada mniej więcej na połowę 

XII w. Te organa, które zajmowały się organizacją wojska 

i jego dowodzeniem, zbieraniem danin, egzekucją posług i ro- 

bocizn, zaopatrzeniem dworu i jego dependentów w żywność 
i napitek, wymuszaniem posłuchu i porządku przez wymiar spra- 

wiedliwości — oczywiście musiały ukształtować się pierwej. Kan- 

celaria stanowiła już znacznie wyższy etap organizacji. Tak było 

wszędzie. Zresztą, jak mówiliśmy, działania prawne prowadzono 

w większości ustnie, na wiecach lub przynajmniej wobec wiaro- 

godnych świadków, i ta forma zachowała się jeszcze długo, kiedy 

już pergamin przestał być rzadkością. Stąd nieraz mamy doku- 

menty antydatowane, czasem o kilkadziesiąt lat, które jednak 

możemy uważać za autentyczne, w każdym razie w zasadniczym 54 

zrębie, ponieważ powstały wtedy, gdy zainteresowana strona do- 3 

szła do wniosku, że w perspektywie przyszłości, wobec nieuchron- 

nej śmierci współczesnych, erozji pamięci publicznej i apetytów Ą 

-. innych stron lepiej mieć na piśmie opatrzonym pieczęcią to, co 

swego czasu zostało tylko powiedziane. Stąd we wstępie licz- 

nych dyplomów powtarzające się w bardzo podobnych słowach 

stwierdzenia, że czyny śmiertelnych popadają w zapomnienie, 4 

jeśli nie zostaną utrwalone literami. Noverint ergo universi tam 
presentes quam posteri — zatem niechaj wiedzą wszyscy, tak A 
teraźniejsi, jak i potomni... 
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Ale do uwiecznienia śelikayzh słów anna bw biegła 

znajomość kompletnie obcego języka wraz z jego formułami 

prawnymi, umiejętność czytania i pisania w tym języku, oczy- 

wiście obok znajomości języka, którym mówiono na co dzień 

|. (vulgariter — zwyczajnie, powszednio), albo nawet, w odniesie- 

niu do stosunków międzynarodowych, paru języków żywych. Lu- 

dzi o takich kwalifikacjach — więc praktycznie biorąc duchow- 

_ nych z wyższym wykształceniem — nie dostawało, nie tylko na 

-- Pomorzu Gdańskim, lecz także u słowiańskich sąsiadów, toteż 

' musiano ich sprowadzać z bardziej zaawansowanego pod tym 
względem obszaru i upłynęło parę wieków, zanim w pełni wy: 

kształciła się kadra rodzima. 

"Wszystko to powodowało, że kancelarie rzeczywiście rozwi- 

nięte powstawały na naszych ziemiach stosunkowo późno i przej- 

_ mowały wzory obce, zresztą doskonałe, jak kancelarii papieskiej 
czy cesarskiej. Początkowo książęta pomorscy, podobnie jak inni, 

radzili sobie w ten sposób, że do sporządzania sporadycznie po-. 

trzebnych dyplomów korzystali z pomocy obcych pisarzy, czasem 

nawet raczej przypadkowych gości, zazwyczaj jednak przyjmo- 

_" wali usługi notariuszy stron zainteresowanych uzyskaniem od- 
- nośnych aktów. Nadanie Sambora I dla cystersów oliwskich - 
> z 1178 (1188?) r. najpewniej spisał ktoś z Kołbacza, macierzy- ę 

._stego klasztoru Oliwy, na co wskazują niektóre cechy stylistyki 

" pisma. Pod nadaniem Grzymisława dla joannitów z 1198 r. pod- 

" pisał się imiennie, jako: ten, co manuskrypt wykonał i opubli- 
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kował (więc chyba głośno wobec tłumu odczytał), Henryk, prez- * 

biter i notariusz biskupa kamieńskiego. 

- Regularną kancelarię zaczął tworzyć, jak „powiedzibliśmy, 
Świętopełk Wielki; chciał czy nie chciał, zmuszała go do tego | 

epoka, coraz bardziej piśmienna, przyspieszały okoliczności, mia- 

nowicie wojny z Zakonem Niemieckim i jego sojusznikami, ro- 

_ kowania z tym związane, procesy toczone aż w Rzymie. Jednak 

pełny kształt nadał jej dopiero Mściwoj. Wprawdzie pierwszy 

kanclerz, pod tym tytułem zanotowany w historii Pomorza Gdań- 

' skiego, Jan von Lugendorf, działał na dworze Sambora, trwało 

'_ to jednak krótko, dowodnie w latach 1256 do 1258, po czym ksią- 

żę musiał zadowolić się skromnym pod względem oma i czyj 

h 
ż 214% 
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zespołem urzędników kancelarii. 
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Mściwoj natomiast wcześnie zaczął skupiać wokół siebie ka- 

pelanów i notariuszy, których, jak widzieliśmy na przykładzie 

- Ottona ze Świecia, używał w działalności dyplomatycznej aktyw- 

nie, nie tylko do pisania dokumentów, od chwili gdy ujawnił się 

jako książę-namiestnik dzielnicy świeckiej. Z czasem uformował 

pełną kancelarię, a nawet dwie, jedną w Gdańsku, drugą w Świe- 

ciu, z licznymi zastępami odpowiedzialnych pracowników. Poza 

tym paru jego kapelanów urzędowało także w Słupsku i Sławnie. 

W sumie więc była to pokaźna machina. 

- Na jej czele stanął Ludger, proboszcz kościoła Św. Katarzyny, 

patronki miejsca (matronae loci), zrazu kapelan, a dowodnie od 

1279 r. kanclerz, na którym to stanowisku pozostawał do 1285 r. 

i pewnie nawet dłużej, jak sugerują poszlaki. Po nim nastąpił 

Wisław, kanonik kamieński i proboszcz gdański, pełniący ten 
urząd do 1295 r. Księciu to nie wystarczyło, powołał zatem także ] 

wicekanclerza w osobie Tomisława, który był jego kapelanem co 

najmniej od 1281 r., a obowiązki podkanclerskie pełnił aż do 
śmierci swego władcy. 

Ciekawe, że Mściwoj zatrudniał również tłumaczy. Źródła wy- 

;? mieniają dwóch: Henryka i Andrzeja; mogło być ich więcej. Tego 

rodzaju urzędników nie znajdujemy u żadnego z jego poprzed- - 

ników. Zaciekawia to przynajmniej z dwóch względów. Wszyscy 

duchowni znali łacinę, chodziło tu więc zapewne o język nie- 

 miecki. Sam Mściwoj bez wątpienia mówił biegle po niemiecku, 

a duchowni pomorscy rodzimego pochodzenia także musieli być 

osłuchani z tą mową. Widocznie jednak książę potrzebował tłu- - 

maczy, o szczególnych kwalifikacjach, władających trzema wcho- 

ią w rachubę językami — i może czwartym, pruskim! Are] 

do specjalnych poruczeń dyplomatycznych. 

Mamy charakterystyczny przykład na okoliczność wyjątkowo ć 

delikatnej misji. Pamiętamy ze szkicu Prusowie wśród nas, że 
' Mściwoj znalazłszy się w bardzo trudnej sytuacji podczas wojny 

domowej z bratem Wartysławem, szukając pomocy margrabiów 

brandenburskich, z którymi od dawna prowadził subtelną i zręcz- 

ną grę polityczną, około 1271 r. wysłał do nich jakiegoś, skądinąd 

zupełnie nie znanego rycerza. W doręczonym przez owego wy- 

słannika piśmie figuruje on pod skróconym imieniem „Lud”, co 

nie daje nam żadnego klucza, ponieważ rycerz o takich początko- 

ś.



   
_ wych literach nie jest znany w tym czasie. (To pismo Mściwoja 

_ zachowało się tylko w odpisie. Jeśli Perlbach miał rację, że mo- 

_ gło tu chodzić o Zadyka, to trzeba by przyjąć, że kopista bardzo 
znacznie przeinaczył pierwotny zapis jego imienia). Nie to jed- 

nak najważniejsze. Owemu niezidentyfikowanemu rycerzowi to- 

warzyszył interpres, tłumacz, imieniem Henryk, który miał, we- 

dług wyraźnych słów księcia, dostarczyć adresatom szczegółów 

co do aktualnej sytuacji księcia, zachęcając ich do interwencji... 

_ ofertą darowizny Gdańska. Wysłannik księcia widocznie nie znał 
Ę miemieckiego, możliwe też, że głównym negocjatorem miał być 

__ właśnie ów Henryk. ty 
Oferta wydania margrabiom Gdańska na własność (in proprie- 

__ tatem) podlega interpretacji, podobnie jak inne Mściwojowe umo- 

_ wy lenne z Brandenburczykami; mogło tu chodzić o rodzaj so- 
Ę juszu z formalnym raczej zastawem. Książę, rzecz jasna, nie miał: 

najmniejszej ochoty komukolwiek odstępować stolicy, o którą tak - 

uporczywie walczył. Gra jednak była ryzykowna. Mściwoj lubił 

tego rodzaju posunięcia i dotąd nawet dość skutecznie margra- 

- biów zwodził, ale tym razem przeciągnął strunę: zaproszeni pro- 
 tektorzy nabrali apetytu na Gdańsk i korzystając z zajęcia Mści-- 

woja na Kujawach, gdzie wspierał wielkopolskiego Bolesława 

- Pobożnego, okupowali zamek i miasto. Teraz ich z kolei musiał 

pozbywać się zbrojnie, w czym dopomógł mu Bolesław, nowy 

1 bardziej pewny sprzymierzeniec. 

'._ . Ostatni książę pomorski szeroko posługiwał się drwiósikcji 

'_ jako głównym instrumentem działania. Niesłusznie uważano go 

' za gorszego polityka od Świętopełka. Był kuty na cztery nogi. 
? 5 Gdy coś korzystnego mógł osiągnąć, posługiwał się również siłą. 

Ale znał jej granice. i 
i | /W czasach Mściwojowych rola możnych, zwanych z łacińska 

_ komesami lub baronami, niepomiernie wzrosła. Bez ich zgody 

władca nie mógł już podejmować ważniejszych decyzji. Teraz 

często w dokumentach znajdujemy formułę o „zasięgnięciu doj- 

_ rzałej rady naszych baronów”, a czasem nawet o ich aprobacie. 
'_ Kilka rodów wybiło się wówczas na czoło. Więc przede wszyst-- 

| kim Święcowie pochodzący z Pomorza sławieńsko-słupskiego, da- 

_ lej owi Kotwice-Lublewscy spod Gdańska i okolic Świecia, Wy- 
szelice z Gądcza w kasztelanii wyszogrodzkiej, Ciekawą, ale nie 
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/ ze wszystkim pomyślną karierę zrobił rozrośnięty ród pruski 

'. Wajsyla, Glabuny i Zadyka. 

Mściwoj miał swoich szczególnie bliskich ulubieńców i po- 

wierników. Oddawał im niekiedy stanowiska poza Gdańskiem, 

oni jednak często przebywali w jego otoczeniu podczas podróży — 
po kraju. Do nich należał Czcibor Gorzędziejski (z Gorzędzieja), 

kolejno kasztelan pucki, starogardzki i tczewski, obdarzony ma- 

jątkiem Gacki pod Świeciem z niezwykle szerokim immunite- 

tem, i Jan zapisany jako Nossala, więc z przezwiskiem Nosal, 

podczaszy świecki. | 
Często odbywano wiece (colloquia, consilia) dostojników, czyli 

zjazdy, na których podejmowano uchwały. Ta forma demokracji 

. możnowładczej już wtedy na Pomorzu Gdańskim przyjęła się na 

dobre. Gerard Labuda przyjmuje, że w latach 1266 do 1309 przez 

wyższe urzędy przewinęło się około 150 osób. Prawdopodobnie 

można by tę liczbę nieco powiększyć, zwłaszcza że mamy także 

wiadomości, co prawda skąpe, o ważnych panach, którzy oficjal- 

nych stanowisk nie zajmowali, „ee z pewnością wywierali wpływ 

na bieg wydarzeń. 

Naturalnie musimy pamiętać o jack Słyszymy o nich. tak 

niewiele, to jednak, co o niektórych z nich tu już zostało odno- 

towane, wskazuje, że czasem potrafiły nie tylko zaznaczyć swą 

obecność, ale również oddziaływać na wydarzenia. Oprócz już 

wspomnianych dyplomy wymieniają między innymi: Pansławę 

(Pątsławę?) — matkę Jakuba kasztelana tczewskiego i Jana tam- 

tejszego podkomorzego; ich żony — Strograwę i Stanisławę; córkę 

wojewody w Białogardzie łebskiej Dobiegniewa imieniem Dobie-- | 

sława; wdowę po rycerzu Sędzimirze — Bogusławę i kilka in- 3 

nych. Uwagę zwraca jednolitość form imiennych, które najczęś- — 

ciej kończą się na „sława”. Pamiętać trzeba, że słowiańskich 

imion wyłącznie żeńskich mieliśmy bardzo mało, że urabiano je | 

przeważnie z męskich. Obok słowiańskich używano również imion 

chrześcijańskich, jak Eufemia, Salomea, Eufrozyna, Barbara, Ka- ' 

tarzyna czy — niemieckiego raczej pochodzenia — Gisla. 

Brak nam zupełnie przekazów odnośnie do życia dworskiego, 

0 ile było intensywne, na jakim stało poziomie. Zniszczenie do 

gruntu przez Krzyżaków głównych siedzib książęcych w Gdań- 

sku i Świeciu pozbawiło nas nie tylko wyraźnych śladów archi- 
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tektury, lecz także tradycji, która mogłaby powstać. później w 

Bo” 
5 

opis pogrzebu Świętopełka Wielkiego. Jego zwłoki miały być wy- 

związku z tymi siedzibami. Pewną wskazówkę może stanowić - | 

z ' stawione w kościele Św. Katarzyny, stamtąd w uroczystym po- ZN38 

- chodzie przeniesione do dominikańskiego Św. Mikołaja, dalej do 

_ _ kościoła mieszczan (NMPanny?), wreszcie do cystersów oliwskich, 

-__ gdzie zostały pochowane obok grobów przodków. Żałobny obchód, 

- który musiał trwać parę dni, uświetniały śpiewy duchowieństwa, 

towarzyszył mu nieustanny płacz tłumów. Była to wielka, dobrze 
zorganizowana demonstracja. 

_. Wspomniany opis znajduje się w wierszu pochodzącym 

z XIII w. (prawdopodobnie z 1269 r.), który najpewniej był 

siono do kroniki oliwskiej. Wiersz dowodzi, że istniała u nas 

A wówczas twórczość. artystyczna tak wyszukanego rodzaju, cho- 

e k ciaż uprawiali ją chyba tylko obcy. Ocalały z niej szczątki. 

j Kościół żukowski posiada, jak się zdaje, zabytek i pamiątkę 
szczególnej klasy. Jest to tak zwany płaszcz Mściwoja, ornat w 

formie dzwonu z otworem na głowę, uszyty z mocnego ciemno- 

_ czerwonego jedwabiu ze złotolitym pasamonem. Powstanie tego 

_.. niezwykle cennego przedmiotu, zdaniem historyków sztuki, od- 

__ mosi się istotnie do XIII w., całkiem więc możliwe, że nosił go 
'. kiedyś Mściwoj II jako rej na paradne okazje, a potem POCO 

__._ wał go kościołowi norbertanek. | 

Wśród zabytków ruchomych, wydobytych z ziemi przez 

_'_. archeologów, więc swego czasu zgubionych, ukrytych, wyrzuco- 

__ nych, znajduje się wiele przedmiotów, głównie codziennego użyt- 

ku, ciekawie i umiejętnie zdobionych. Należy do nich łyżka 

drewniana, której trzonek pokryto wymyślnym ornamentem ple- 

,cionkowym, zawierającym tak zwane trójkąty sferyczne; należą 

- też klucze żelazne do kłódek, inkrustowane brązem z końca X w.; 

trzewiki o ażurowych i wzorzyście obszywanych nosach; także 

grzebyki kościane z rzeźbioną pochewką na zawiasach. Niemałą 

sensację wywołały odsłonięte na podgrodziu gdańskim gęśle pię- 

ciostrunne z końca XII w., dekorowane motywami romańskimi; 

a ponieważ leżały w skromnej checzy rzemieślnika lub rybaka, 
'_ znaczy to, że musiały być instrumentem pospolitym. Na dworach © 

umieszczony ma tablicy w kościele oliwskim, upamiętniającej a 

_ zmarłego księcia. Tablica zaginęła później, ale treść jej przenie- 
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' książąt i wielmożów alewatóiwie posługiwano się. także: wyżej 

rozwiniętymi i zróżnicowanymi instrumentami. 

,..... Podałem zaledwie kilka przykładów spośród dziesiątków czy 4 

3006,77 raczej setek odkrytych przedmiotów, jedynie dla zilustrowania 4 

potrzeb estetycznych naszych przodków i umiejętności ich zaspo- 

kojenia. Należałoby oddzielnie sporo uwagi poświęcić wyrobom. 
par excellence zdobniczym, w zakresie złotnictwa, snycerstwa, _ 

'_ haftu. Ale słowo jeszcze o niepozornym ma PETRY rzut oka, ag 

A bardzo znamiennym PANEL / e  
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: 16. Zabawki wczesnośredniowieczne; u góry bąk drewniany, poniżej gli- 

| '....... niana grzechotka oraz piszczałka. : 14 

/ Otóż w warstwie z końca X w. na terenie samego grodu gdań- - 
skiego spoczywał krzyżyk bursztynowy. Jest on jak na owe czasy — 

dz niezwykły i podobnych mu nie posiadamy: równoramienny, o ra- 

a ' mionach nieco rozszerzających się i lekko wciętych ściankach 
i zewnętrznych. Krojem przypomina krzyż maltański. U wierzchoł- 

ka ramienia znajduje się dziurka na tasiemkę. Z pewnością ten 

symbol religijny i ozdobę zarazem nosiła na szyi jakaś znaczniej- 

sza pani. | j 
Ale w końcu X w.? Któż to mógł być, skoro w owym czasie” 4 

: na Pomorzu przemożnie panowało pogaństwo, a jedynie książę 

" 

ł 

 



  h 

_ (domniemany Wisław), jego żona (Piastówna) i wąska warstewka i 

_ elity dworskiej przyznawali się do nowej wiary i skłonni byli 

_ traktować chrzest mniej więcej serio? Jeszcze ten kształt ele- 
| gancki krzyżyka, odmienny od ówcześnie spotykanych, staranne 

toczenie, gładkość powierzchni! Rzecz była na pokaz, demonstro- 

wano ją jawnie. Tymczasem krzyżyki bursztynowe pojawiają się 
u nas później, topornie wykonane, a i to długo jeszcze w prze- 

mieszaniu z amuletami i niekiedy młotkami Tora, przeniesio- 
nymi na nasz grunt ze Skandynawii. Właścicielka owego dużej 

urody klejnociku w każdym razie musiała należeć do ścisłej elity. 

4
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19. Krzyżyk bursztynowy znaleziony na terenie 

grodu gdańskiego w warstwie z końca X w. 

    
20. Wisiorki bursztynowe z XII=XIII w.
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Przytoczona tu garść ' wczesnośredniowiecznych nadiaż e. Z 
łącznie z innymi, które wzmiankowano w poprzednich szki- 
cach + pozwala domniemywać, że życie dworskie na Pomorzu © 

Gdańskim drugiej połowy XIII w., chociaż bez wątpienia skromne 

wi porównaniu z dworami większych i bogatszych władców, było | 

- jednak barwne i mogło zainspirować wybitniejszy ruch umysłowy. 

i artystyczny, gdyby nie zostało wygaszone gwałtownymi wy-. 
padkami, które PROCH podbojem ORT lat 1308. 

i 1309. 

     



    

1 

M oto zbliżamy się do kresu naszej wanogi po dzisjąch Pomo- 

rza wczesnośredniowieczńego, ściślej po wschodniej jego części. 

Nie jest to, dokładnie mówiąc, koniec odwiedzanej przez nas 

epoki. Wydarzenie, którym tu się zajmujemy, jest wcześniejsze 

"o parędziesiąt lat. Ale ono właśnie stanowi historyczną kulmi- 

: kaszubsko-pomorskiego, a prawnik z wykształcenia i zawodu, w. 

+ 4 

nację działań określających dalsze losy Pomorza Gdańskiego 

i klamrę dotychczasowych. Wbrew licznym przeciwnościom da- 
lekosiężne intencje autorów doniosłego aktu z ARRAY r. spełniły 

się, chociaż po wielu latach. 

W tradycji kaszubsko-pomorskiej Iierktiy Poke. akt ten 

Zapis 

; 

znany jest pod nazwą Zapisu Mestwina. Taki też tytuł nosił . 

utwór sceniczny Jana Karnowskiego opublikowany w 1932 r 

Pisarz, publicysta, teoretyk literatury kaszubskiej, ideolog ruchu 

1925 r. założył pismo „Mestwin” (dodatek tygodniowy do toruń- 

skiego „Słowa Pomorskiego”) i początkowo sam je redagował.. 

Imię ostatniego rodzimego władcy naszej dzielnicy. symbolizo-- 

_ wało program kulturalny, haukowy i polityczny, jaki pismo 

realizowało. 

Wiemy, że Mściwoj II nie posiadał uprawnionego do dziedzi- 

czenia męskiego potomka. W pokoleniu jego ojca było aż czte- 

- rech braci, lecz dwóch z nich najpewniej w ogóle nie miało dzie- 

ci, trzeci miał córki i wcześnie zmarłego syna, i oto ród „chmie- 

- leński” wygasał. W systemie dynastycznym był to dramat po- 

_ ciągający za sobą niemało zamieszania i napięć, gdyż otwierała 

_ się kwestia następstwa i spadku, mo: władzy nad osieroco- 

, 
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, nym Raięsiwem) na co zawsze ostrzyła sobie zęby pokaźna grupa ? 

* reflektantów. 
j 

'.. Q sukcesję mogły oczywiście ubiegać się aóiny spokrewnione. 
Im bliższy był stopień pokrewieństwa, tym większe, teoretycznie 

  

przynajmniej, dawał szanse. Trzy takie domy wchodziły w ra- 

chubę. Dwie córki Mściwoja I Spokojnego, więc siostry Święto- 

' pełka Wielkiego i stryjne Mściwoja, wyszły za mąż do sąsiadów. 

Mirosława poślubiła Bogusława zachodniopomorskiego; roszcze- 

nia przysługiwały ich wnukowi, Bogusławowi IV z linii woło-- 

goskiej. Jadwiga zaś — Władysława Odonica wielkopolskiego; 

stąd widoki otwierały się albo dla ich syna, Bolesława Pobożne- 

go, albo raczej, ponieważ ten zmarł przed czasem sukcesji, a los 

obdarzył go tylko córkami, dla wnuka ze starszego, przedtem już. 

nieżyjącego syna, mianowicie dla Przemysła II, którym zresztą 

Z powyższego przeglądu wynika, że najwięcej praw, znów 

teoretycznie, miał właśnie Wisław II i on rzeczywiście zabiegał 

o ich realizację. Wszystkie te prawa pochodziły jednak od żeń- 

skich przedstawicielek gdańskiego domu, zatem w mie gorszym 

położeniu powinien by znajdować się Mściwoj, syn Przybysława 

i Katarzyny, córki naszego Mściwoja ostatniego. Bo był taki. 
Mściwoj ostatni miał bowiem wnuka swego imienia (i także 
wnuczkę, Ludgardę), ale o nim głucho. W ogóle małżeństwo Ka-- 

tarzyny, która pochodzeniem stanowiła dobrą partię i mogła za- 

pewnić poważne korzyści — nawet, jak czas dowiódł, bardzo 

, poważne — a którą wydano za księcia-wygnańca bez znaczenia, 

_ jest co do politycznego zamysłu tajemnicze. Możliwe, że małżo-. 
|. nek okazał się całkowitym niezgułą i zwyczajnie zmarnował 

otwierające się przed nim perspektywy; to jednak nie tłumaczy. 

Mściwojowych planów, jakie na pewno z zamążpójściem starszej 

córki wiązał. (Młodsza Eufemia wyszła za hrabiego Holsztymu.) 

Wymienione poprzednio trzy domy nie wyczerpywały listy 
pretendentów. Margrabiowie brandenburscy zupełnie jawnie dą- | 

żyli do zagarnięcia Pomorza Gdańskiego z tytułu umów lennych g 

zawartych miegdyś z Mściwojem. Oparcie liche, bo umowy dawno 

zostały przekreślone; tego rodzaju zobowiązania posiadały moc 

„Bolesław lojalnie się opiekował. Z kolei córka Świętopełka Eufe- 
, mia, czyli siostra Mściwoja, wyszła za Jaromara II rugijskiego; 

„aktualnie pretensje mógł wnosić ich syn Wisław II. wd. 
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tak długo, jak długo odpowiadały obu stronom i póki słabsza nie 
mogła się z nich wykręcić, a Mściwoj to właśnie potrafił robić, 

ale formalnie można było powoływać się na nie. Margrabiom 

zaś bardzo zależało na dostępie do morza, którego w swoich pod- 

bojach dotąd nie osiągnęli. Z tego względu, i z innych, Gdańsk 

- byłby dla nich darem niebios. 

' Zakon Niemiecki nie objawiał otwarcie apetytów na całość 
Mściwojowej schedy, domagał się tylko pewnych części zapisa- 

- nych na ich rzecz przez Sambora i Ratybora oraz bliżej nie zna- 

nych obietnic samego Mściwoja. W sumie i tak dużo. W rzeczy- 

wistości Zakon czekał jedynie na okazję, aby zagarnąć wszystko, 

' po pierwsze dlatego, że ekspansjonizm i żądza władania leżały 

"w jego naturze (prawdę mówiąc to samo cechowało inne zakony 

rycerskie i wszystkich feudałów oraz korporacje feudalne, u Krzy- 

żaków jednak nabrało szczególnie drapieżnych znamion), po wtó- 

re, ponieważ uporczywie dobijał się terytorialnego PODZEA | 

z niemieckim zapleczem, z którego żył i prosperował. 

Jak widać, chętnych było sporo — z wyjątkiem Bogusława i 

wołogoskiego, który nie stanął w szeregu współzawodników — 

a w swoim czasie, kiedy Mściwoj całą siłą zaangażuje się po 

„stronie jednego z nich, wystąpi jeszcze Łokietek, organizując 

_ spisek na swoją rzecz w najbliższym otoczeniu Mściwoja. 

Książę pomorski długo żywił nadzieję, że doczeka się syna, 

prawowitego spadkobiercy księstwa. Jeszcze w pewnym doku- 

mencie z 1273 r. wzmiankuje o swych synach, co stwarzało wra- | 

_ żenie, że ich miał. (Ściśle mówiąc, w dokumencie tym użyto słowa. 

 pueri, co może też oznaczać dzieci w ogóle, niekoniecznie synów.) 

Ks. Kujot jednak raczej przekonująco dowodził, że tak nie było, 

że odnośny passus stanowił jedynie zabezpieczenie praw syna lub. | 

synów, gdyby wreszcie przyszli na świat. Stosowano wówczas po-- 

_dobną praktykę. Ale w miarę jak lat przybywało, a drugie mał- 

 żeństwo z leciwą już Eufrozyną, zawarte najpóźniej w 1275 r., 

' nie dawało widoków na dzieci w ogóle, Mściwoj zaczął rozglądać 

się za następcą z zewnątrz. 

Jak to normalnie w średniowieczu bywało, wszyscy gryżli 

się z wszystkimi, a złe stosunki między sąsiadami należały do 

_ reguły. Równie łatwo odwracały się sojusze, co obserwujemy na 

i przykładzie Pomorza Gdańskiego i Brandenburgii, które zresztą 

15 — L. Bądkowski, Odwrócona... 
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sąsiadami w ścisłym rozumieniu nie były. Między Pomorzem 
a Wielkopolską też mie brakowało zadr i zderzeń. Świętopełk 

, Wielki wspierał Władysława Odonica, bo łączyli ich wspólni wro- 

 gowie, a rozprawa pod Gąsawą przypieczętowała ten sojusz. Ale 

" 

"od rąbaniny dla samej rąbaniny, w której mógł więcej stracić 

ledwo Odonic umarł, Świętopełk odebrał jego synom ziemię na- 

kielską (1238), oni zaś niedługo potem zrewanżowali się, przy-- 

stępując do montowanej przez Krzyżaków koalicji antypomor- 

skiej i Nakło odbili (1243). Z kolei Mściwoj na polecenie ojca 

gród ten ponownie zdobył (1255). Przemysł I, nie mogąc odzyskać 

Nakła siłą, zemścił się w następnym roku zniszczeniem Raciąża. 

Wreszcie książęta jakoś się dogadali i Świętopełk — gest u niego 
niebywały! — z dobrej woli oddał Przemysłowi Nakło, co praw- 

da za okupem. Na znak zupełnego porozumienia antagoniści uca- 

łowali się, czyli wymienili tak zwany pocałunek pokoju. , ' 

Tak to się zaraz nie skończyło. W 1259 r. Wartysław zachod- 

niopomorski, wsparty wojskiem brata Przemysła, Bolesława Po- 

bożnego, najechał Świętopełka. Ten jednak pod Słupskiem spra- 

wił im tęgie lanie. Stopniowo przecież sprawy zaczęły kształto- 

wać się pomyślniej. Mściwoj objąwszy rządy poparł Bolesława 

w walce z Siemomysłem kujawskim w lecie 1271 r., co zresztą 

stanowiło końcówkę jego własnej wojny domowej z wygnanym 

bratem Wartysławem. Dobrze przy tym zadbał o swój interes, 

bo odzyskał wtedy utraconą przez ojca kasztelanię wyszogrodzką. 

Bolesław odpłacił się już w styczniu 1272 (lub 1273) pomagając 

Mściwojowi w wypędzeniu z Pomorza Brandenburczyków. Ta 

wymiana pomocy położyła trwałe podwaliny pod przyjaźń 

i współdziałanie ciotecznych braci, którzy zaczynali coraz lepiej — 

rozumieć niebezpieczeństwo zagrażające im ze strony Branden- 

burgii i i Zakonu Niemieckiego. 

Wyraziło się to dobitnie w ich wspólnej akcji przeciw mar- 

grabiom w 1278 r. Zaczepny udział Mściwojowych wojsk dobrze 

charakteryzuje jego sposób pojmowania układów lennych z Bran- 

denburczykami. Kiedy mógł, pokazywał im zęby. I jeszcze jedno: 

wiemy już, że Mściwoj nie unikał wojen w ogóle. Stronił tylko 

niż zyskać. Rządy swe po śmierci ojca rozpoczął od wojny z Za- 

konem i wycofał się z niej bardzo niechętnie, kiedy przekonał
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się, że własnymi ję siłami nie ga mu A Postępował tak 

_ jak późniejszy król Kazimierz Wielki. 

Tak więc między Pomorzem Gdańskim i Wielkośojska na- 
wiązały się i umocniły — jak powiedzielibyśmy w dzisiejszym 

języku politycznym — stosunki specjalne. Znalazły one nawet - 

formalny wyraz na przykład w kolejnym układzie Mściwoja 

'z margrabiami (i to już we wrześniu 1273 r.), w którym książę 

jasno deklarował się jako przyjaciel Bolesława wielkopolskiego. 

Tymczasem dorastał Przemysł II, urodzony w 1257 r. Z chwi- 

- lą śmierci swego stryja Bolesława (1279) objął całą Wielkopolskę 

i stał się bodaj najznaczniejszym spośród polskich książąt dziel- 

 nicowych. Historycy na ogół nie widzą w nim postaci wybitnej, 

podkreślają natomiast walory polityczne jego otoczenia, zwłasz- 

cza arcybiskupa Jakuba II Świnki. W każdym razie jeśli dał się 

' powodować tym doradcom, to już nieźle o nim świadczy; sprzy- 

| jała mu także koniunktura. 

Kiedy Mściwoj po raz pierwszy pomyślał o nim jako o swym 

i następcy, nie sposób ustalić. W tym kierunku popychały go oko- 
_ liczności. Fakt, że i on, i Przemysł stali się wyłącznymi władca- 

mi swych dzielnic, bardzo ułatwiał dojście do porozumienia. Przy- 

czynił się do tego, wbrew swym intencjom, również Zakon Nie- 

. miecki, który w końcu lat siedemdziesiątych zaczął naciskać księ- 

cia pomorskiego o wydanie spadku po Ratyborze (Białogardy łeb- 

skiej) i zapisu Samborowego (ziemi gniewskiej). Mściwoj nie 

miał na to najmniejszej ochoty, ale musiał się liczyć z potęgą 

Zakonu. Krzyżacy wprawdzie nie sięgnęli jeszcze do miecza, bo 
utrudniły im to nowe wojny na wschodzie, za to posłużyli się 

swym drugim orężem, nie mniej potężnym, mianowicie dyplo-- 
' macją, i wytoczyli proces przed trybunałem papieskim. Na tym 

jednak gruncie nasz władca miał dużo więcej, szans zmierzenia 

się z nimi. | 

Jest rzeczą bardzo znamienną, że równolegle do zmagań dy- 

 plomatycznych pomorsko-krzyżackich toczyły się intensywne roz- 

mowy pomorsko-wielkopolskie. Mściwoj ocenił, że trwały zwią- 
zek Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską będzie najlepszym albo 

yt jedynym sposobem odparcia groźnej próby dezintegracji jego 

Ę państwa i zapobieżenia dalszym zakusom, obojętne z jakiej stro- 
"ny. Rozstrzygnięcie problemu następstwa po nim nasuwało się 

| 015* 
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' samo przez się. W r. 1280 Mściwoj liczył co najmniej 60 lat - 
i wciąż pozostawał bez spodkobiercy, a Przemysł miał wtedy 23 ją 

' lata i niedawno się ożenił. Koncepcja ustanowienia Przemysła 

następcą tronu gdańsko-pomorskiego zrodziła się najprawdopo- 

dobniej na przełomie siódmej i ósmej dekady stulecia. Bez wąt- 

pienia możnowładztwo pomorskie musiało na to wyrazić zgodę, 

a zapewne, z wyjątkami, popychało też zob księcia w tym pe. 

runku. 

Nie wiemy dokładnie, kiedy Zakon wniósł w Rzymie skargę 

na Mściwoja. Mogło się to stać już w 1279 lub w roku następnym. 

Zmiana na Stolicy Apostolskiej spowodowała zwłokę postępowa- ż 

nia i rozpoczęło się ono dopiero w połowie 1281 r. przed legatem 
papieskim Filipem, biskupem Fermo (środkowowschodnie Wło- a 

chy), który zjechał na Śląsk. Legat wzywa do siebie księcia, ten 

jednak długo nie reaguje na kolejne ponaglenia. I nic dziwnego. © 

Potrzebował jeszcze czasu na umocnienie swej pozycji przetargo- 

wej. Najpierw doprowadził do ugody z Siemomysłem kujawskim, 

obustronnie korzystnej, dzięki czemu tego proniemiecko orien- 

tującego się sąsiada wytrącił z szeregu ewentualnych popleczni- 
ków Zakonu. Następnie konkretny i pilny bieg nadał umowie 

z Przemysłem i jego otoczeniem, dbając równocześnie o urabia- 
nie opinii we własnym kraju. Obaj książęta z licznym orszakiem 

spotykają się w połowie 1281 r. w Lubiniu, na południowym za- | 

chodzie Wielkopolski, w tamtejszym opactwie benedyktyńskim. 

Tam odbyły się wstępne rozmowy ustalające zasady połączenia d 

obu księstw. Wiemy dowodnie, że spośród żupanów towarzyszą- 

cych Mściwojowi uczestniczyli w nich kasztelan słupski Święca 3 
i podkomorzy gdański Unisław. 

Dlaczego Mściwoj jechał aż tak daleko? Prawdopodobnie se- 

kretnymi kanałami nasłuchiwał tu wieści z pobliskiego Śląska 

i starał się wpływać na tok wydarzeń. Sam jednak nie spieszył 

przed oblicze papieskiego zastępcy i nie wiemy nawet, czy wysłał 

swojego przedstawiciela. Wolno w to wątpić, bo nie zachował 

" się ślad takiego kroku, chociaż z drugiej strony brak jakiejkol- 

wiek odpowiedzi na monity legata musiałby być poczytany za do- 

wód lekceważenia papieskiego zastępcy i mógłby pociągnąć za.     re sobą odpowiednie skutki, a tych książę na pewno wolał uniknąć. | 4



  

Od lubińskich preliminariów upłynęło kilka miesięcy, w cza- 

sie których uzgodniono stanowiska. Następne spotkanie stron, 

_ decydujące już i ostateczne, odbyło się w Kępnie, znów na po- 

- łudniowym krańcu Wielkopolski, tuż nad granicą śląską. Uczest- 

( nicy zjechali się tu w początkach lutego 1282 r. Z Mściwojem 

_ przybyli między innymi wojewodowie, gdański Wajsyl i świecki © 

Przybysław, kasztelan świecki Paweł oraz opat klasztoru oliw- 
_ skiego Jan. Przemysł także wystąpił z liczną świtą, w której 
"z najbardziej prominentnych znajdowali się wojewodowie, po- 

' znański Beniamin i gnieźnieński Arkembold, kanclerz gnieźnień- 
ski Andrzej, sędziowie poznański Mikołaj i kaliski Andrzej. 

Tutaj, w obecności wielu świadków duchownych i świeckich, 

dnia 15 lutego 1282 r. spisano i opieczętowano dokument o kapi- 

- talnym znaczeniu nie tylko dla obu księstw, ale dla całej Polski, 

nie tylko w odniesieniu do aktualnej polityki, z perspektywą od- 
Bok w zasięgu kilku czy nawet kilkudziesięciu lat, ale. 

„w świadomym zamiarze wywarcia istotnego, trwałego "rym na 

£ i aotattowanie się dalszych losów polskiego państwa. 

. Jest to właśnie ów ZAPIS MESTWINA, akt oddania Kanale 

_ Gdańskiego po śmierci ostatniego władcy z dynastii rodzimej 
' Przemysłowi II, z dopuszczeniem go do współrządów jeszcze za 

życia donatora. W uderzającym, jaskrawym przeciwieństwie do 
5 dawnych umów lennych, jakie Mściwoj zawierał co najmniej trzy- 

jś krotnie — raz z księciem szczecińskim, dwa razy z Brandenbur-- 

_ czykami — traktowanych koniunkturalnie, z myślą o doraźnym 
_ skutku politycznym i militarnym, formułowanych nieprecyzyjnie, 
ogólnikowo, z lukami, które dawały wygodne pole do interpre- 
 tacji, ten akt został ułożony starannie, ściśle, według wymogów . 
h ówczesnego prawa, wyczerpująco określił fakt darowizny za ży- 

cia — donatio inter vivos — czyli połączenia obu dzielnic pod 
wspólnym władaniem Przemysła, i z góry mo jego nie- 

b _odwołalność. 
Ę Oryginał tego doniosłego dokumentu nie istnieje. Możemy 

bezpiecznie mówić o dwu przynajmniej orygimałach, bo oczy- 
wiście obie strony wzięły po jednym dla siebie, a może sporzą- 

dzono i trzeci w formie uwierzytelnionej kopii, dla głowy kościo- 

ła polskiego, którym w następnym roku (po 12-letnim wakacie 
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na stolicy gnieźnieńskiej) został Jakub Świnka. Zaginęły jednak. | 
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Wspominaliśmy już, że pomorskie archiwum książęce przepadło. 

żacy, część dokumentów zabierając, część niszcząc. Ten bez- 

x ń l , ODA ćw] 5 KEY j ORL 7% 
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Prawdopodobnie w latach 1308—1309 rozprawili się z nim Krzy- 

sprzecznie musiał być im bardzo nie w smak. Ale zniknął rów- : 

nież egzemplarz wielkopolski, może w zamieszaniu, jakie powsta- 

ło po zamordowaniu Przemysła II w lutym 1296 r. Także Bran- 

| e denburczycy mieli interes w tym, aby się go pozbyć. A 

Oryginały kępińskiego układu przestały istnieć bardzo wcześ- 

nie, bo nie przedłożono ich na dwu procesach polsko-krzyżackich ą 

w latach 1320—1321 oraz 1339, chociaż obszernie mówiono tam 

o samym fakcie przekazania Pomorza przez Mściwoja Przemysło- 

wi i także o przysiędze wierności złożonej mu przez rycerstwo 

pomorskie na wiecu w Nakle w r. 1284. Na szczęście jeszcze 

wcześniej sporządzono kopie układu, najpewniej za życia obu 

książąt; co prawda i one nie przetrwały, ale i z nich w porę 

zrobiono odpisy. Do naszych czasów zachowały się dwie piętna-- 

stowieczne kopie, jedna znajduje się we wrocławskim Ossoli- 
neum, druga w krakowskich Zbiorach Czartoryskich. Nikt nigdy 
nie kwestionował ich wiarygodności, jest ona bezsporna. Obie 

kopie pochodzą najwyraźniej od odmiennych poprzedniczek, na 

co wskazują drugorzędne różnice tekstowe, ale treść zawierają 

tę samą. 

Czas, aby ją tu podać. Posłużymy się przekładem Krystyny 4 
Zielińskiej zamieszczonym w jej rozprawie pt. Zjednoczenie Po--- 

morza Gdańskiego z Wielkopolską pz koniec XIII w. (z am 

42 nymi uproszczeniami). 

Ponieważ to, co się dzieje w czasie, z upływem czasu zanika w pa- 

mięci ludzi, jeżeli nie zostało uwiecznione przez świadków lub oryginalny- 

mi dokumentami, aby względem księstwa pomorskiego uniknąć wszelkiej , 

z 

skargi w jakiejkolwiek materii i zgorszenia, które u wielu po naszym - 

_ zejściu w przyszłości mogłoby powstać, chcieliśmy za naszego życia rozpo- i 

rządzić, ponieważ po naszym zgonie mogłoby być pominięte wskutek róż- 

nych zmiennych wypadków. A zatem po starannym rozważeniu zabieramy 

się do uczynienia niniejszej darowizny wśród żyjących i dążymy do rzeczy- R 

wistego zapewnienia każdemu z osobna i wszystkim ludziom naszego księ- A 

stwa spokojnego i bezpiecznego pokoju wspomnianego księstwa. 

Przeto my Mściwoj, z łaski Bożej książę Pomorza, czynimy wiadomym 

tak obecnym, jak i przyszłym, którzy niniejszy dokument zobaczą, że my 

ani siłą, ani obawą nie zmuszeni, z własnej dobrowolnej pobudki, za nas 

i naszych następców, i spadkobierców, tytułem WRAWĘZNEI i czystej 'da- 
pe 

4%



E rowizny wśród żyjących, dajemy, przekazujemy, odstępujemy naszemu - GORA 
umiłowanemu: synaczkowi, dostojnemu księciu Przemysł wi, z łaski Bożej. /-.6. 
księciu Polski, całą ziemię naszego księstwa: mianowicie Pomorza, z WSZY- MUWAĆ 
stkimi miastami, grodami, wsiami, poddanymi, kościołami, patronatami, . ASS 

: posiadłościami, ziemiami, i to uprawianymi i nie uprawianymi, lasami, - x i 
A biegami wód, z ich źródłami i ujściami, z czynszami, prawami feudalnymi „opa 
E>-d z wszelkimi należnościami, i służebnościami, również i władzą sądową c: Pę 

_. . we wszystkich procesach dotyczących rzeczy i osób niebezpiecznych, po- zał m 

żytecznych i pomniejszych, które posiadamy i które kiedykolwiek mogli- ZZA 
byśmy posiadać w księstwie, w miastach i we wszystkich innych wyżej 

wymienionych, które z jakiegokolwiek bądź powodu lub z jakiejkolwiek RAN 

przyczyny nam przysługują lub przysługiwać będą, celem utrzymania, 

3 dzierżenia i posiadania oraz robienia zawsze cokolwiek by się jemu lub 

" _ jego spadkobiercom w przyszłości podobało. Postanawiamy wymienione AZ 

ł księstwo ze wszystkimi innymi wyżej wymienionymi [przynależnościami] 

w imieniu tegoż Przemysła, dopóki nie osiągnie ich w osobiste posiadanie, 

na których osiągnięcie przekazujemy i dajemy mu wszelkie prawo, aby 

y własnym autorytetem za naszym zezwoleniem i zgodą mógł wejść w po- SZA 

siadanie, aby dotąd wspomniany Przemysł, książę Polski, mógł względem ż c 

_. wspomnianego księstwa i wszystkich wymienionych przynależności praw- 

n. nie działać, użytkować i odrzucać i to księstwo i jego prawa dzierżyć i po- Ę 

"siadać i w ogóle, i w szczególe czynić, co my sami czynilibyśmy i spra- Ź J509RO 

wowalibyśmy, teraz i w przyszłości, wprowadzając go w prawo i miejsce A 
żę nasze, i ustanawiamy go naszym namiestnikiem swego mienia. Przyrze- 

kamy mu ani z racji wymienionej darowizny, ani z jakiejkolwiek innej 

przyczyny nie czynić i nie wszczynać żadnego procesu ani sporu, ani 

wspierać wszczynających spór; i wymienionego księstwa lub jego części 

nikomu nie podarujemy, ani nie uczynimy szkody lub sprzeciwu wobec tej AN | 

darowizny; i jeżeli wymieniona darowizna przekraczałaby miarę, darujemy ai 

i pragniemy, aby tyle było darowizn, ile wynosi całość tych sum, które | 

mają być darowane. Którą to darowiznę i wszystkie, i poszczególne wy- e SPAN 

| 

    

: 

żej wymienione przyobiecujemy my, imieniem Mściwoj, za nas i naszych © sou: 

dziedziców, i następców wymienionemu Przemysłowi, księciu polskiemu, Mes SROJĄ 

żądającemu tego dla siebie i swoich spadkobierców, przyrzekając prze- GAROZ $ 

_ strzegać, zachowywać, wypełniać i przeciw tej darowiźnie nie czynić nic 
lub występować i jej samej nie odwoływać pod pozorem niewdzięczności 

albo dlatego, że przewyższa uprawnioną miarę, i przeciw wymienionym 

rzeczom lub niektórym z nich nie czynić ani nie występować w jaki- 
'._ kolwiek sposób i dotknąwszy św. Ewangelii, składamy na to osobistą przy- ad AO 

sięgę, zrzekając się: zarzutu niedokonania rzeczonej darowizny, wszelkiej ts 

pomocy wynikającej z ustaw i prawa kanonicznego oraz cywilnego, ze 

zwyczaju, z przywileju właściwości sądu, powództwa z tytułu nienależnego " 

" i bezpodstawnego wzbogacenia, wszelkiego rodzaju środka apelacyjnego, śą 

p zarzutu z powodu dokonania darowizny w dniu świątecznym, zarzutu wy- 

p. nikającego z ustawy o nieważności zrzeczenia ogólnego oraz z wszelkich 
* / 
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ustaw wydanych i okoń, oraz widace) na sokódwe powszechnym kon- 

stytucji. de duabus diaetis, zarzutu wynikającego z porozumienia co do 

miejsca i sędziów i z pism papieskich, gdyby takie udało się uzyskać bez 

podania imienia tegoż Przemysła, i z wszystkich innych zarzutów i Środ- 

ków obrony, które by można podnieść lub przeciwstawić rzeczonej daro- 

wiźnie. Ponadto my Mściwoj, książę Pomorza, przyrzekamy złożyć temuż 

Przemysłowi, księciu Polski, na życzenie jego doradców, w jakimkolwiek 

sądzie, który sobie wybierze, oświadczenie o zrzeczeniu się wszystkich wy- 

żej wymienionych pomocy razem i którejkolwiek z nich. 

W liście świadków wymieniono następujących: wojewodę po- 

morskiego (tak go tu określono, w rzeczywistości był wojewodą 

gdańskim) Wajsyla, poznańskiego Beniamina, gnieźnieńskiego 

Arkembolda, sędziego poznańskiego Mikołaja, kaliskiego Andrze- 

ja i domimikanina brata Piotra. Na końcu: „Działo się i dano 

w Kępnie roku Pańskiego 1282 nazajutrz po św. Walentym Mę- 

czenniku”. 

Mamy tu próbkę su dawida o epoki. Za- 

daniem szczodrze nagromadzonych formuł i, zdawałoby się, po- 

wtórzeń było uszczelnienie wszelkich szpar, którymi mogłaby 

wcisnąć się choćby cokolwiek odmienna interpretacja umowy. 

W tym sensie z kępińskim aktem nie dało się nic zrobić. Zrozu- 

miałe, że jego oryginały zniknęły. Dziwne natomiast, że Łokie- 

_ tek, inicjator pierwszego procesu z Krzyżakami, który musiał 

wiedzieć o Kępnie i zapadłych tam decyzjach, nigdy wprost na 

kępiński układ się nie powołał. Chyba nie krępowało go, że w 

swoim czasie sam go zwalczał inspirując spisek Żywana na prze- 

łomić lat 1284/1285. Może powodem jego powściągliwości była © 

okoliczność, że jedyna córka Przemysła II, Ryksa Elżbieta, wy- 

szła za Wacława II, króla Czech i Polski, Po na niego 

| uprawnienia dziedziczne. 

Wysuwa się domysł, że prócz „darowizny za życia”, niejako 

dla jeszcze większego wzmocnienia jej, Mściwoj formalnie adop- 4 

 tował Przemysła. W przytoczonym dokumencie nie ma o tym 

mowy. Istnieją jednak poszlaki sugerujące prawną adopcję, któ- 

rej może dokonano odrębnym, lecz nie zachowanym aktem; osta- 

tecznie jest to jednak problem szczegółowy, ciekawostka histo-- A 
ryczna, bez znaczenia dla samego układu. 

Umocniwszy w Kępnie swą pozycję siłą Wielkopolski, mógł 

Mściwoj energiczniej wystąpić wobec Zakonu. Istotnie, 15 maja 
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1282 r, zk równo trzy miesiące po Pańnie. groźny dla 'Pomo- En 
"rza spór zostaje rozstrzygnięty w Miliczu na Dolnym Śląsku. 

I oto proces w ogóle się nie odbył, jego miejsce zajęły rokowa- pz
" 

ł , nia, a osiągnięty kompromis uroczyście zatwierdził Filip biskup 8 Iza 

'_  Fermo. Książę poniósł poważne straty, ale bez nich nie mogło się. 

' _ obejść. Oprócz niejasnych i nigdzie, nawet w argumentacji Krzy- 

, żaków, nie precyzowanych obietnic Mściwoja dotyczących cesji A 

_.._ terytorialnych w dzielnicy świeckiej (uczynionych prawdopodob- 

nie w czasie wojny domowej z Wartysławem i Samborem) wisiały 

te nieszczęsne legaty Białogardy i Gniewu. Niemożliwością było 

całkowicie je zakwestionować i unicestwić. Udało się natomiast 

ograniczyć je i komutować tak, że nie rozerwały spoistości księ- 

stwa. | Kaz 
' Uważa się, że najważniejszym osiągnięciem Krzyżaków w tej , eh 

batalii było postawienie nogi na lewym brzegu Wisły przez uzy- | 

_ skanie ziemi gniewskiej. Istotnie, trzeba jednak pamiętać, że 
_' jeden taki most przez Wisłę już posiadali, w rejonie Torunia 

_'. i Nieszawy, z daru Konrada mazowieckiego. Polubowne załatwie- 

'. nie konfliktu można uznać za sukces dyplomatyczny Mściwoja, 

- uzyskany w dużej mierze dzięki umowie kępińskiej. » 
Utworzenie trwałej osi Gdańsk—Poznań wcześnie zaczęło wy- 

wierać stabilizacyjny wpływ na pogmatwane i płynne stosunki 

w dzielnicowej Polsce. 25-letni Przemysł zyskał na znaczeniu, 

"które stopniowo rosło, wysuwał się na czoło książąt dawnego 
'__ Królestwa Polskiego, coraz szerzej zaczęto upatrywać w nim 

z. jednoczyciela podzielonego państwa. W kierowniczych sferach 

społeczeństwa umacniało się przeświadczenie, że czas położyć 

kres rozbiciu, które powodowało nieustanne wstrząsy wewnętrz- ! 

ne i wystawiało kraj na agresję z zewnątrz, najbardziej miebez- 

pieczną ze strony Niemców. Proces łączenia oczywiście nie prze- 

' biegał sielankowo, zwłaszcza że część możnowładztwa w królu. 

Czech upatrywała tę siłę, wokół której należało się skupić — 

i za tym poglądem niewątpliwie przemawiały pewne racje — a: 

' a Łokietek intrygował przeciw Przemysłowi także w samej Wiel- | Ą 

- kopolsce, jednak zrozumienie, że trzeba przezwyciężyć kryzys, 

-_ ezyniło stałe postępy. s 

Mściwoj niestrudzenie pracował na rzecz swego następcy. - 

' W różnych wydawanych przez siebie dokumentach nazywał go 
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- filiohus noster carissimus i — co jeszcze ważniejsze — ĆSOwo | 

wał się na jego zgodę odnośnie do swoich decyzji, w ten sposób 

. wbijając w głowy pomorskich poddanych, że wkrótce Przemysł 

- będzie ich panem i że już niejako sprawuje nad nimi współrządy. 

Charakterystycznym przejawem nowych prądów było przy- 

| mierze zawarte przez Pomorze Gdańskie i Wielkopolskę z Pomo- 

'rzem Zachodnim, na zjeździe Mściwoja, Przemysła i Bogusła- 

"wa IV w listopadzie 1287 r. w Słupsku, zwrócone przeciw Bran- 

denburgii. Cztery lata później przymierze to zostało -.potwierdzo- 

ne na zjeździe (zapewne w Gdańsku lub znów w Słupsku) tych 
samych uczestników i przetrwało śmierć dwóch pierwszych spo- 

śród nich. Bogusław dobitnie rezygnował z udziału w Mściwo-- 
jowej schedzie. 

Czy już w Kępnie 1282 r. pojawiła się koncepcja odnowienia 

korony polskiej i włożenia jej na skroń Przemysła, nie możemy 

powiedzieć. Taki kierunek działań wynikał jednak z logiki za- 

wartego układu. Zdaniem Stanisława Kujota trzy przed innymi 

biskup Jakub i księżna Jolanta, wdowa po Bolesławie Poboż- 

nym, stryju i opiekunie Przemysła. Pani ta była córką króla 

Węgier Beli IV (a matka jej pochodziła z rodu cesarzy konstan- 

tynopolitańskich) i siostrą błogosławionej Kingi, żony Bolesława 

osoby pracowały usilnie nad realizacją tego celu: Mściwoj, arcy- 

Wstydliwego, sama zresztą beatyfikowana w 1827 r. Po śmierci © 

4 

męża przywdziała habit klaryski, ale z polityki bynajmniej nie - 

' rezygnowała, prowadząc swoją grę, podobnie jak nasza Wito- - 

sława, tylko na szerszą skalę. Domysł Kujota jest ponętny i ma 

uzasadnienie w A posunięciach Jolanty, królewskiej A 

córy. 
Sam Przemysł też nie zasypiał gruszek w popiele. Kapital- ść 

nego dowodu dostarcza wiadomość, że we wrześniu 1290 r. opusz- 

czając przejściowo opanowany Kraków (przed Wacławem III cze- 

skim, z którym jednak zawarł porozumienie) zabrał ze sobą insy- 

gnia królewskie. W tytulaturze mienił się „dziedzicem Krakowa”. 

Przywdzianie korony, uzyskanie statusu pomazańca boskiego 

4 

4 

wymagało zgody papieża. Z natury rzeczy zabiegi o to najłatwiej j 

było prowadzić wysokim dostojnikom kościelnym, mającym od- 
powiednie dojścia i powiązania, więc w tym wypadku arcybisku- 

powi gnieźnieńskiemu. Na pewno przedsiębrał on odpowiednie 
gl 

4 
j 

4 4 <ć INA



    

_ swych przodków w Oliwie. 

DAD. 

"kroki, ale i Mściwoj. nie pozostawał Rae W 1294 r., krótko 
przed swoją śmiercią, książę wykazał nadzwyczajną aktywność. 

Odnosi się wrażenie, że ponad 70-letni starzec prawie nie scho- 

,_ dził z konia. Z owego roku zachowało się szereg jego dyplomów. | 

' Są one datowane następująco: 18 stycznia Słupsk, 6 lutego Świe-- 

cie, 31 marca Raciąż, 3 maja Gniezno, 14 i 15 czerwca Słupsk, 
"27 września Świecie. A zapewne w tym okresie odbył także inne 

podróże, podczas których nie wystawiał dokumentów lub też nie 

pozostał po nich ślad. Od października przebywał w Gdańsku 

bardzo już chory, o czym wiemy dokładnie, ponieważ odwiedził 

go Przemysł, przywożąc ze sobą. Er cenionego wówczas ma- 

_ gistra Mikołaja. 
Mściwoj nigdy nie był skąpy, ale w ostatnim Sókh życia 

' okazał szczególną szczodrobliwość na rzecz arcybiskupa Jakuba. 

Najpewniej nie tyle chodziło mu o pozyskanie go dla starań o ko- 

ronę, jak pisze Kujot, bo Jakub II Świnka sam przecież działał 
w tym kierunku, ile o wsparcie materialne dla arcybiskupa, = 

zabiegi w Rzymie kosztowały wiele. 
Oczywiście nie dożył chwili koronowania swego następcy 

i spadkobiercy, ponieważ mopa tego aktu było właśnie jego .*» 

zejście. 

Umarł 25 grudnia 1294 r. w Gdańsku i pochowany został obok » 
1 

Przemysła koronował aa Świnka 26 czerwca 1295 r. /. 

w Gnieźnie. 

Wybitnych zasług dla działa ało żwak nikt nie ddbjeżze 

Ć Mściwojowi II, ostatniemu księciu Pomorza Gdańskiego z dyna- 

stii rodzimej, zwanej chmieleńską lub KRSZIERĄRI, 

(1971—1974)
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Pomorze Wschodnie w pierwszej połowie XIII w. (mapa) . 
Uproszczony wygląd grodu „państwowego” założonego pod koniec 

  

      

  

N 

X w. na wyspie w widłowatym ujściu Motławy do Wisły. . 

Kopia posążka dwugłowego bóstwa, może OE Pawa 

Archeologiczne w Gdański 15 0. k ; 

Pruski posąg z a. Mióżgówo: w byłym pow. suskim. 

Muzeum, jw. . . ia A : PADSE 

Cynowa kaptorga swiewidók "4 w wóżsówić ad gdańskiego Ba. 

towanej na koniec X w. Muzeum jw... . . 

Waga kupiecka składana z drugiej połowy XI w. TY jw. 

Unikatowa drewniana figurka niewątpliwie związana z kultem 
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Grodzisko w Chmielnie: fragment fundamentu budowli, prawdo- 
podobnie piętrowej, o niejasnym JAF wsie e e być wie- 

ża mieszkalno- obronna. . . ; ŚNIEG ń 

'Duża wielowiosłowa łódź Meńkowa z IX-X w. znaleziona w 

Gdańsku-Oruni, częściowo rekonstruowana. Muzeum POZA 
0. Złoty sygnet pieczętny Świętopełka Wielkiego z pierwszej po- © 

łowy XIII w. Muzeum Narodowe w Krakowie . . .. 
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Gdańsku 814 Ja fo ge AŻ ANA 
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. Zabawki wczesnośredniowieczne. Muzeum jw.. . . R IGD 

„ Kabłączki skroniowe o bogatym ornamencie z grodu gdańskiego. 
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Cena zł 28.— 

'. lech Bądkowski urodził się w 1920 r. w To- 

, runiu, gdzie ukończył gimnazjum ' klasyczne. 
Uczestnik kampanii wrześniowej, następnie walk. 

| „Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Kawaler 
„Orderu. Virtuti Militari, Po: powrocić do kraju 

w 1946 r. odbył studia w Wyższej Szkole Han- s 

dlu Morskiego w Sopocie i na wydziale prawa 

ćUniwersytetu Łódzkiego. Mieszka w Gdańsku. |. 

Pisarz, publicysta, "działacz społeczny. Odzna- 

"czony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. 

„Autor m.in. powieści: „Połów nadziei”, „Pieśń 
9 rhiłósnym wieńcu”, „Wesoło w. tropikach”, 
|„Powtórka”, „Kulminacja”, „Oblężenie”, „ŁOł- 
nierze znad Bzury”, zbiorów opowiadań „Bitwa ge. 

trwa” i „Wszystko się liczy”, reportażu wWiel- 

"kie Jezioro Gorzkie”. zz 

Niniejszy zbiór szkiców Bistorycznówliterac. 

TE
R:
 

kich poprzedziła książka „Poczet książąt Pomo- 
rza Gdańskiego”. Przygotowuje powieść, której 

pady ke się 1 na SEA APM, 

„Autor W swej Kilątce PŁ. aŚniówdka kot- 
wicae stosuje formę swobodnej refleksji histo- 

2 rograticznej, zatrącającej niekiedy 6 gawędę | 
'... jednak z drugiej strony posiadł. zdumiewa- 
iącą erudycję w zakreśie starszej historii Po- 

/ mórza Gdańskiego na przestrzeni X—XIII stu- 
decia. Daje on swej znajomości tej. historii doj- 
rzały wyraz, mogący iść w. zawody z pisar- > 

 stwem zawodowego historyka, z tą oczywiście 
' różnicą, że pisze-'o dziejach tamtych czasów ze 

znacznie wyższym polotem pisarskim i wyobraź- 
et nią. Przyswoił on sobie bardzo gruntownie wy- 

, niki aktualnego stanu badań, zarówno w dzie- 'e 
dzinie archeologii, jak i historii Pomorza Gdań- da 
'skiego. Stara się też kształtować swoją relację ; 
: zgodnie. Ż ich wynikami. Gdzie jednak od nich 

; Ę - odbiega, . wyraźnie to zaznacza, motywując. SWwo- 

„je odmienne punkty widzenią.. „ Książka jest 
popularyzacją historii na bardzo wysokim _po- 

zę „AAA (Geręrd kobra” 

   


