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Szanowni Państwo!

Kiedy w roku 2010 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął
decyzję o powołaniu w Regionie nowej, samodzielnej instytucji kultury – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, postawił przed nią kilka jasno określonych celów. Jednym z nich,
oprócz prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i wystawienniczej, było stworzenie ośrodka naukowego zajmującego się szeroko pojętymi badaniami nad stosunkami Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim w rozmaitych jej aspektach. Muzeum
podjęło to wyzwanie i w ciągu kilku lat zorganizowało szereg konferencji naukowych,
paneli dyskusyjnych, prelekcji z udziałem najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach – mediewistów, bronioznawców, archeologów. Wznowiło również, po wielu latach przerwy, badania archeologiczne, i to od razu na szeroką skalę, włączając w swoje
projekty międzynarodowe środowiska badawcze oraz najnowocześniejszy, dostępny
badaczom, sprzęt.
Podstawą rozwoju nauk, nie tylko ścisłych, ale też nauki humanistycznej, jest publikacja wyników badań. Trzymacie Państwo w rękach nowe czasopismo, które, jak
mam nadzieję, na stałe wpisze się w krajobraz naukowy Warmii i Mazur – „Nowe Studia Grunwaldzkie”, wydane przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Artykuły w nim
zawarte są pokłosiem ubiegłorocznej konferencji organizowanej przez Muzeum wraz
z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, jak i badań archeologicznych Pól Grunwaldu. Rada Naukowa rocznika, w skład której wchodzą najlepsi specjaliści w swoich
dziedzinach oraz recenzenci, gwarantują wysoki poziom merytoryczny i naukowy „Nowych Studiów Grunwaldzkich”.
Życzę Państwu miłej i pouczającej lektury.

Jacek Protas
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Trzymacie Państwo w rękach pierwszy tom „Nowych Studiów Grunwaldzkich”. Jest
to rocznik naukowy, który, w założeniu, ma być kontynuacją „Studiów Grunwaldzkich”
wydawanych na początku lat 90-tych przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie. Jego zadaniem ma być publikacja materiałów, artykułów
i wyników badań archeologicznych powiązanych tematycznie z późnośredniowieczną
Polską czasów Jagiellonów, ze szczególnym uwzględnieniem bilateralnych stosunków
polsko-krzyżackich. Będzie to wypełnienie pewnej luki, wyraźnie dostrzegalnej od pewnego czasu w świecie rodzimej nauki humanistycznej i naukach pokrewnych. Chcielibyśmy, aby w ciągu kilku najbliższych lat „Nowe Studia Grunwaldzkie” stały się ważnym,
naukowym głosem w dyskusji nad miejscem Polski w czasach okołogrunwaldzkich. Badania nad tym okresem dziejów wymagają od nas wzmożenia wysiłków i połączenia
różnych dyscyplin naukowych we wspólnym, interdyscyplinarnym gremium, które będzie w stanie połączyć głęboką wiedzę historyczną z osiągnięciami XXI-wieku.
Sine ira et studio to zasada, która będzie nam przyświecała podczas gromadzenia
artykułów do publikacji, prowadzenia badań, selekcji materiałów. Zbyt bowiem często w ostatnich czasach Historia staje się służebnicą partykularnych interesów różnych
grup społecznych, ugrupowań politycznych czy idei. To nie przystoi Historii, która powinna być, jak pisał Cyceron, nauczycielką życia.

Dr Szymon Drej
Redaktor naczelny
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ARTYKUŁY
I ROZPRAWY

Paweł Kras (Lublin)

Polityczne i ideowe aspekty przymierza
polsko-husyckiego z lat 1432–1433
W prowadzonych od ponad wieku badaniach nad stosunkami polsko-czeskimi
w okresie husyckim ważne miejsce zajmuje wyprawa wojsk sierocych pod dowództwem
Jana Čapka z Sán na ziemie zakonu krzyżackiego, do której doszło w 1433 r. W literaturze przedmiotu, tak polskiej, jak i czeskiej, zagadnienie to zostało omówione w sposób
szczegółowy i wyczerpujący. Dobrze znane są także uwarunkowania polityczne, w których latem 1432 r zawarty został sojusz między dowódcami husyckich armii polowych
a królem Władysławem Jagiełłą. Pionierskie dla tych badań ustalenia Jaroslava Golla
przedstawione w jego studium z 1897 r.1 uzupełnili i rozwinęli w późniejszym czasie
ze strony czeskiej F.M. Bartoš2, J. Macek3, a ostatnio F. Šmahel4, a ze strony polskiej
A. Prochaska5, E. Maleczyńska6, a także M. Biskup7, E. Rymar8, a ostatnio J. Nikodem9.
Pomimo to wiele kluczowych kwestii budziło i wciąż budzi dyskusje. Zasadnicza rozbieżność dotyczy oceny charakteru sojuszu polsko-husyckiego z 1432 r. którego następstwem był udział wojsk sierocych w wyprawie na ziemie Zakonu. Analizując polityczne znaczenie porozumienia polsko-husyckiego z 1432 r., Jaroslav Goll wskazywał,
że udział wojsk sierotek w wyprawie z 1433 r. był naturalnym następstwem tego sojuszu,
ale zarazem podkreślał najemny charakter ich służby. Dowodził, że w wojnie z Krzyżakami wzięły udział wyłącznie oddziały polowe sierotek, które zostały odpowiednio
wyposażone i opłacone przez stronę polską. W przeciwieństwie do Golla Jaroslav Macek i Ewa Maleczyńska podkreślali bliską współpracę polityczno-militarną husyckich
1
2
3

4

5

6
7

8
9

J Goll, Čechy a Prusy ve středovĕku, Praha 1897, s. 214–245.
F.M. Bartoš, Hustitská revoluce, t. 2: Vláda bratrstev a její pád 1426–1437, Praha 1966, s. 115–118.
J. Macek, Husité na Baltu a ve Velkopolsku, Praha 1952; wersja polska: Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce, oprac. E. Maleczyńska, Warszawa 1955, s. 46–82.
F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 3: Kronika válečných let, Praha 1993, s. 254–259 i 266–269; tenże, Die Hussitische Revolution, tl.
T. Krzenck, red. A. Patschovsky, t. 3, Hannover 2002 (Monumenta Germaniae Historica Schriften, Bd. 43), s. 1577–1582.
A. Prochaska, W czasach husyckich, „Rozprawy Akademii Umimejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, 13, 1897,
s. 166–288.
E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959, s. 464–472.
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia, Gdańsk
1986, s. 375–376; tenże, Polityka zewnętrzna zakonu krzyżackiego, w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2009, s. 245–246.
E. Rymar, Polsko-czeska wyprawa zbrojna do Nowej Marchii w 1433 roku, „Przegląd Zachodniopomorski”, 37, 1993, s. 31–56.
J. Nkodem, Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433. Studium w polityce dynastycznej Władysława Jagielły
i Witolda Kiejstutowicza, Poznań 2004, s. 387–400.

~7~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM 1

Czech z Królestwem Polskim w latach 1431–1433 i łączącą oba kraje niechęć do zakonu krzyżackiego. W ich opinii celem wyprawy z 1433 r. było ukarania wspólnego wroga,
sprzymierzonego z Zygmuntem Luksemburskim10. W kluczowej dla tego zagadnienia
pracy z 1952 r., mocno inspirowanej ideologią marksistowską, Macek zwracał uwagę
na ideowy, społeczno-narodowy charakter przymierza bliskich sobie językowo ludów,
które wystąpiły przeciwko reprezentującemu interesy żywiolu niemieckiego państwu krzyżackiemu. Omawiające znaczenie polsko-husyckiej ekspedycji czeski badacz
stwierdzał, że „nie była to przypadkowa wyprawa najemnych wojsk, jak to się ogólnie
mniemało, ale wielka kampania podjęta wspólnie z sąsiednią Polską”. Dalej zaś dodawał,
że „kampania ta miała na celu rozbicie gniazda najczarniejszej reakcji. Po ‘uspokojeniu’
okolicznych feudałów także feudałowie krzyżaccy mieli być przywołani do porządku,
miał być złamany ostatni bastion zbrojnego ruchu antyhusyckiego, będący zarazem stałą groźbą dla królestwa polskiego”. Wyprawa wojsk sierocych do Prus miała być także
okazją do eksportu husyckiej rewolucji na teren państwa krzyżackiego11. W podobny
sposób wypowiadała się Ewa Maleczyńska. Stwierdzała ona, że u podstaw umowy pabianickiej z 1432 r. „leżały silne hasła narodowościowe”, a „wizja przymierza młodych
społeczeństw słowiańskich” była „nienawistna w równym stopniu świeckich feudałom
niemieckim, jak i wyższej hierarchii kościelnej”12.
Bardziej wyważona ocena polsko-czeskiego porozumienia z lat 1432–1433 znalazła
się w nowszych opracowaniach dziejów ruchu husyckiego. W monumentalnej syntezie
rewolucji husyckiej, która wyszła spod pióra Františka Šmahela, sojusz przeciwko Krzyżakom został przedstawiony jako ważny element rozgrywki politycznej prowadzonej
przez różne siły w obrębie ruchu husyckiego z Zygmuntem Luksemburskim i władzami
Kościoła. W opinii Šmahela przywódcy husyccy w różny sposób traktowali przymierze z królem polskim, a w zmieniających się w 1433 r. okolicznościach politycznych
związanych z negocjacjami husytów z soborem bazylejskim, jedynie polna armia sierotek zdecydowała się wypełnić układ sojuszniczy z Polską i wzięła udział w wyprawie
do Prus13. Polscy badacze byli bardziej zgodni w ocenie polityczno-militarnych okoliczności sojuszu polsko-husyckiego z lat 1432–1433. Podkreślano przede wszystkim
korzyści, jakie dyplomacja polska osiągnęła dzięki zbliżeniu z husytami. Z jednej strony
Władysław Jagiełło mógł, podobie jak w pierwszej polowie lat dwudziestych posługiwać się przymierzem z husytami, aby osłabić wsparcie Zygmunta Luksemburskiego dla
Krzyżaków. Z drugiej zaś sięgnięcie po pomoc zaprawionej w walkach husyckiej armii
polowej w znaczących sposób podniosło siłę bojową ekspedycji do Prus14. Wskazywano zarazem, że kampania prowadzona w 1433 r. na ziemiach Zakonu nie przyniosła
10
11
12
13
14

J. Macek, Husyci, s. 38–45; E. Maleczyńska, Ruch husycki, s. 464–465.
J. Macek, Husyci, s. 83–87, cytaty na s. 83.
E. Maleczyńska, Ruch husycki, s. 465.
F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 3, s. 254–255.
J. Grygiel, Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza. Studium z dziejów stosunków polsko-czeskich w pierwszej polowie XV
wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 108–110. Wyczerpująco omawia ten problem J. Nikodem, Polska i Litwa, s. 377–400 (tam też omówienie starszej literatury przedmiotu).

~8~

Artykuły i rozprawy

Polsce żadnych znaczących sukcesów; nie doprowadziła także do odzyskania nowych
terenów. Wielu badaczy wskazywało jednak, że nie taki był cel wojny z 1433 r., która
była przede wszystkim odwetem za krzyżacki najazd na Kujawy i ziemię dobrzyńską
w 1431 r.15
Pomimo tak intensywnych badań dyskusja na temat charakteru polsko-wojskowego przymierza zawartego w Pabianicach latem 1432 r. wciąż nie jest zamknięta. W literaturze przedmiotu można spotkać różne opinie na temat tego, kto był inicjatorem
owego aliansu: czy była to inicjatywa strony polskiej, króla Władyława Jagiełły, jego
nabliższych doradców Jana i Piotra Szafańców, a może większej grupy możnych, określanych mianem stronnictwa prohusyckiego? Niektórzy badacze, przyjmując relację
Jana Długosza, uważają, że inicjatorem sojuszu była strona husycka, choć i w tym przypadku dyskutuje się, czy pomysł przymierza z Polską powstał wśród taborytów i był
forsowany przez Prokopa Wielkiego, czy też wystąpili z nim tylko dowódcy armii polowych operujących na Śląsku?16 Warto także postawić pytanie o polityczne znaczenie
umowy polsko-husyckiej z 1432 r.: czy istotnie alians z husytami oznaczał zasadniczy
zwrot w polityki międzynarodowej tak dla Polski, jak i dla husyckich Czech, czy też był
tylko doraźnym działaniem politycznym o charakterze propagandowym? Równie intrygujące jest pytanie o planowaną w 1432 r., a zrealizowaną rok później formę współpracy wojskowej pomiędzy armią polską a oddziałami husyckimi, których członkowie
zostali uznani przez władze kościelne za heretyków. Pytanie to wprowadza zresztą
w znacznie szerszy kontekst dozwolonych i zakazanych przez Kościół relacji pomiędzy katolikami a heretykami. I wreszcie, last but not least, w powstających od ponad
wieku pracach powraca pytanie o charakter udziału armii sierocej w polskiej wyprawie na ziemie Zakonu w 1433 r.: czy oddziały czeskie były sojuszniczą armią, która
realizowała zasady sojuszu z 1432 r., czy też uczestniczyły w wyprawie jako wojska
najemne, zwerbowane i opłacane przez polskiego króla? Udzielenie jednoznacznych
odpowiedzi na wyżej sformułowane pytania nie jest proste. Wynika to w dużej mierze
z charakteru zachowanych źródeł, które dostarczają bardzo niejednoznacznych informacji na temat porozumień polsko-husyckich z lat 1432–1433. Szczególnie dotkliwy
jest brak dokumentu umowy pabianickiej, której treść znana jest niemal wyłącznie
z korespondencji i tekstów kronikarskich. Dodatkowe trudności w interpretacji materiału źródłowego stwarza propagandowy charakter większości z dotyczących tego zagadnienia przekazów źródłowych, które w pierwszym rzędzie służyły przedstawieniu
na szerokim forum racji jednej ze stron konfliktu: polskiej, husyckiej, czy krzyżackiej.
Źródła krzyżackie podkreślały przede wszystkim przewrotny charakter sojuszu polsko-husyckiego, obwiniając polskiego króla o sojusz z heretykami wymierzony nie tyle
15
16

M. Biskup, Polityka zewnętrzna zakonu krzyżackiego, s. 245–248.
F. Palacký, jeden z pionierów badań nad tym problemem, wskazywał na szczątkowe informacje związane z treścią porozumienia zawartego w Pabianicach. Był także przekonany, że inicjatywa wyszła ze strony dowódców armii polowych działających na Śląsku. F. Palacký, Dějiny narodu českého, t. 3: Kniha 11-13, Praha 1968, s. 490-491. Przeglądu stanowiska czeskich
badaczy na temat przymierza polsko-husyckiego z 1432 r. dokonał F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 3, s. 597, przyp. 483.

~9~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM 1

w sam Zakon, co w cały świat chrześcijański. Źródła polskie, dla których najbardziej
reprezentatywna jest relacja Jana Długosza, zwracały uwagę na militarny charakter sojuszu z husytami, którego celem było sięgnięcie w wojnie z Krzyżakami po zaprawione
w bojach oddziały wojskowe. Kronikarz krakowski marginalnie traktował kwestie religijne, a odrzucając podnoszone przez Krzyżaków i Zygmunta Luksemburskiego oskarżenia o współpracę z heretykami, wskazywał, że ci sami heretycy zostali zaproszeni
do udziału w soborze w Bazylei17. W źródłach czeskich umowa pabianicka i wyprawa
wojsk sierocych nad Bałtyk zostały ledwie odnotowane. W podstawowej dla tego okresu kronice Bartoška z Drahonic, działaniom taborytów w Prusach poświęcono tylko
krótki akapit18.
Wśród dostępnych źródeł szczególne miejsce zajmuje list skierowany przez dowódców husyckich armii polowych Jana Čapka z Sán i Otíka z Lozy do wielkiego mistrza Paula von Rusdorf we wrześniu 1432 r. Jest to w istocie jedyny dokument, który
wskazuje motywy zawarcia przez dowódców husyckich przymierza z królem polskim.
W jego treści, która zostanie szczegółowo przeanalizowana w dalszej części artykułu,
określono winę Krzyżaków polegającą na podstępnym najeździe i spustoszeniu ziem
króla polskiego. W opinii dowódców husyckich, występujących zresztą w imieniu całego społeczeństwa Czech i Moraw, swoimi działaniami Krzyżacy pogwałcili warunki
pokoju i sprzeniewierzyli się prawu Bożemu, mordując niewinnych chrześcijan, w tym
kobiety i dzieci19. Husyci, a zwłaszcza taboryci, którzy przedstawiali się jako obrońcy „prawa Bożego” („Boží zakon”), czuli się zobowiązani do wymierzenia kary za tak
okrutne i niegodne chrześcijan postępowanie Krzyżaków20.
Deklaracja husyckich hetmanów, która tworzyła ideowy fundament sojuszu zawartego z polskim królem w 1432 r., nie była odosobnionym głosem przeciwko Krzyżakom
ze strony przywódców husyckich. Jako pierwszy z krytyką Zakonu wystąpił Jan Hus,
przywódca ruchu czeskiej reformacji. Najbardziej znanym wystąpieniem Husa w tej
sprawie jest list skierowany do Władysława Jagiełły, w którym gratulował mu zwycięstwa nad wojskami krzyżackimi w bitwie pod Grunwaldem21. Polski władca został
w nim określony jako król arcychrześcijański (rex christianissimus), a jego zwycięstwo
nad Krzyżakami uznane za świadectwo Bożej łaski. W ocenie praskiego reformatora,
Jezus Chrystus, który jest dawcą i obrońcą pokoju, wiktorią grunwaldzką upokorzył

17

18
19

20

21

Ioannnis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Libri XI-XII, 1431–1444, wyd. K. Baczkowski i in.,, Varsoviae
2001, s. 57 – 58; polski przekład: Jana Dlugosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Księga jedenasta, księga
dwunasta, 1431–1444, wyd. K. Baczkowski i in., Warszawa 2009, s. 69–70.
Kronika Bartoška z Drahonic, wyd. J. Goll, w: Fontes rerum Bohemicarum, t. 5, Praha 1893, s. 609 i 611.
Monumenta conciliorum generalium, wyd. F. Palacký, t. 1, Vindobonae 1857, s. 276–277; Scriptores rerum Prussicarum, wyd.
T. Hirsch, t. 3, Leipzig 1866, s. 500, przyp. 5.
F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 4, s. 54–71; tenże, Die Hussitische Revolution, s. 1782–1818; T.A. Fudge, The Magnificent
Ride. The First Reformatiom in Hussite Bohemia, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney 1998, s. 123–178; tenże, The „Law
of God”: Reform and Religious Practice in Late Medieval Bohemia, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, red.
D. R. Holeton, Z. David, t. 1, Prague 1996, s. 49–72.
Korespondence a dokumenty Mistra Jana Husi, wyd. V. Novotný, Praha 1920, nr 25, s. 86–87; Codex epistolaris saeculi deimi
quinti, wyd. A. Lewicki, t. 3, Kraków 1894, s. 500–501.
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pychę Krzyżaków22. Jan Hus jednoznacznie zdefiniował winę Krzyżaków, która mieczem Jagiełły została ukarana przez samego Boga. Stwierdzał, że Krzyżacy zgrzeszyli
pychą (superbia), która należy do grzechów ciężkich i jest źródłem innych grzechów.
Symbolem tej pychy było przesłanie polskiemu królowi przed bitwą pod Grunwaldem
dwóch nagich mieczy, co miało zmusić Jagiełłę do podjęcia walki. Dla mistrza Jana oba
miecze były symbolami przemocy i pychy, która doprowadziła do śmierci tak wielu rycerzy. Bitwę pod Grunwaldem postrzegał jako „sąd Boży”, a zwycięstwo Jagiełły nie pozostawiało wątpliwości, po czyjej stronie opowiedział się Bóg23. Z tego względu, czeski
reformator retorycznie pytał: „co stało się z mieczami, Waszymi rumakami, ciężkozbrojnymi, czy pieniędzmi”, w których Krzyżacy pokładali wiarę w zwycięstwo. Praski
mistrz podkreślał, że jako dobry chrześcijanin Władysław Jagiełło pragnął uniknąć wojny i wzdragał się przed rozlewem krwi chrześcijańskiej. W opinii Husa cechująca króla
pokora i umiłowanie pokoju zostały przez Boga wynagrodzone, a pycha Krzyżaków
upokorzona24. Praski kaznodzieja był daleki od pochwały wojny między chrześcijanami. Wręcz przeciwnie, w swoim piśmie nawoływał do zgody i porozumienia (pax, concordia). Hus co prawda nie podjął głębszej refleksji na koncepcją wojny sprawiedliwej,
ale uznał wojnę za przejaw interwencji Boga w ziemskie sprawy. W jego ocenie wojna
między chrześcijanami jest zła, gdyż zaprzecza nauczaniu Chrystusa. Wojna zarazem
jest jednak niekiedy nieunikniona, zwłaszcza wówczas, gdy służy przywróceniu pokoju
i zapewnia triumf dobra. W końcowej części listu Hus obiecał modlić się wraz ze swoim
ludem za pokój i zgodę między chrześcijanami. Wyrażał także pragnienie spotkania
z królem polskim, o ile pojawi się taka okazja25.
List Husa jest jednym z dwóch pism, jakie czeski reformator skierował do polskiego władcy. Pomimo że interesujące nas pismo jest od dawna dobrze znane i było
wielokrotnie omawiane, zwłaszcza w pracach zajmujących się kontaktami polsko-czeskimi w dobie husyckiej, szereg kwestii wciąż pozostaje dyskusyjnych26. Można
zastanawiać się, dlaczego przywódca czeskiego ruchu reformatorskiego zdecydował
się napisać do Władysława Jagiełły w sprawie bitwy, która miała miejsce ponad pół

22

23
24

25
26

„Scio tamen, rex christianissime, quod non Vestre Magnificencie potencia, sed summi regis pacifici Ihesu Christi domini
hostess superbos, vestri honoris inimicos et emulos, humiliavit potentissime de sede superbie deposuit et exaltavit humiles, ut utrique, ipsius regis pacifici pre oculis habentes potenciam, tremerent et ipsius auxilium in suis necessitatibus
invocarent scirentque, quia non est victoria nisi ab illo, quem nullus hominum potest vincere, et qui humilibus solet dare
victoriam et pro humilitate finaliter exaltare”. Korespondence a dokumenty, nr 25, s. 86.
Taką interpretację przedstawił już J. Goll, Čechy a Prusy, s. 115.
„Ubi ergo sunt inimicorum gladii? Revera illis sunt prostrati, quibus terrere canabantur humilem! Ecce, duos direxerunt,
violencie et superbie, et multa milia perdiderunt depressi inportune! Ubi sunt gladii, equi falerati, loricati armati in quibus
confidebant? Ubi innumerabiles florin sive thesauri? Certe omnia defecerunt! Non crediderunt superbi, quod paupertates, principaliter non habuerunt! Quapropter, princeps illustrissime, hec in vestre sapiencie revolventes animo, tenete
humilitatem, quia ipsa exaltat. Regem sequimini. Regem pacificum Ihesum Christum dominum tendite ad pacem cum
ilustrissimo principe rege Sygismundo, et ipse aliqua voluerit ex tali arogancia, quod prestante domino non faciet, Vestra
Maiestas temperamentum sumper humilitatis teneat, ne effundatur sanguis christianorum iterum et provenian grande
periculum animarum”. Korespondence a dokumenty Mistra Jana Husi, s. 87.
F. Šmahel, Jan Hus. Život a dílo, Praha 2013, s. 97–98.
Najpełniejsze opracowania tego zagadnienia przedstawił J. Mikulka, Mistr Jan Hus a Polsko, „Slovanské historicke studie”, 2,
1957, s. 105–174.
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roku wcześniej. Dlaczego uczynił to tak późno i akurat w tym czasie27? Nie ulega wątpliwości, że list Jana Husa był bezpośrednią reakcją na pismo Władysława Jagiełły,
które przywiózł do Pragi Oneš z Hůrky (Oness de Huorka), pochodzący z Czech rotmistrz wojsk zaciężnych. Praski reformator wspomina o tym liście w piśmie do polskiego króla; wymienia także nazwisko osoby, która dostarczyła go do Pragi28. Nie
sposób jednoznacznie ustalić, czy odbiorcą listu był sam Jan Hus, czy też może ktoś
inny. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że chodzi tu o pismo skierowane do uniwersytetu praskiego. Jadwiga Krzyżaniakowa uznała, że takie pismo było zręcznym
posunięciem politycznym służącym zjednaniu czeskich intelektualistów dla polskiej
polityki antykrzyżackiej29.
Co prawda już po bitwie grunwaldzkiej polska dyplomacja podjęła intensywną
ofensywę propagandową, rozsyłając listy, w których wyjaśniono okoliczności wojny
z zakonem krzyżackim i tłumaczono racje strony polskiej30. Traktat toruński, mimo
niewielkich koncesji terytorialnych na rzecz Polski i Litwy, potwierdził znaczenie grunwaldzkiej wiktorii, która złamała potęgę militarną Krzyżaków i zmusiła ich do porozumienia z polskim władcą. Pozwolił on także na podjęcie przez polską dyplomację
kolejnej kampanii propagandowej dyskontującej zwycięstwo Polski nad zakonem krzyżackim. 11 listopada 1410 r., kancelaria Władysława Jagiełły rozesłała listy, w których
kampanię z 1410 r. przedstawiano jako wojnę sprawiedliwą, której celem było ukaranie pychy Krzyżaków i przywrócenie pokoju31. Listy tej treści zostały skierowane także do Czech. Jeden z nich, przechwycony prawdopodobnie przez agentów Zygmunta
Luksemburczyka, był adresowany do wpływowego możnowładcy Henryka z Ružomberka32. Niezależnie od działań propagandowych podejmowanych przez współpracowników Władysława Jagiełły, pisma informujące o grunwaldzkiej wiktorii wysyłali
do Czech uczeni krakowscy. Grupa praskich absolwentów, obecnych w otoczeniu
Jagiełły, dobrze orientowała się w antyniemieckich nastrojach panujących nad Wełtawą,
zwłaszcza po wydaniu dekretu kutnohorskiego przez Wacława IV w styczniu 1409 r.
i masowym eksodusie niemieckich mistrzów i studentów33.

27

28
29

30

31
32
33

Wbrew spotykanej niekiedy w literaturze przedmiotu opinii (m.in. J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło,
s. 208), pisząc swój pierwszy list do króla Władysława Jagiełły, Jan Hus nie pełnił już funkcji rektora uniwersytetu praskiego. Wybrany na ten urząd 17 października 1409 r. ustąpił po półrocznej kadencji, a jego miejsce zajął Jan Andrzejowy.
F. Šmahel, Jan Hus, s. 80–82.
S. Ekdahl, Grunwald 1410, przyp. 126.
J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski XV wieku, cz. 1,
Poznan 1972, s. 196 i przyp. 304. „Poinformowanie panów czeskich i uniwersytetu praskiego o zwycięstwie nad Zakonem
było przemyślanym posunięciem, gdyż w Czechach bardzo silne były nastroje antyniemieckie i narastał ferment religijny,
można więc było liczyć na zrozumienie i poparcie”. J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, s. 209.
Szerzej na ten temat zob. S. Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, tł. M. Dorna, Kraków 2010, s. 131–141;
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411,
Malbork 2010, s. 450–463.
S. Ekdahl, Grunwald 1410, s. 138–141.
Tamże, s. 140.
K. Ożóg, Migrationen von Professoren und Studenten aus Prag nach Krakau zu Beginn des 15. Jahrhunderts, w: Acta Universitatis
Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Příspĕvky k dĕjinam Univerzity Karlovy, red. B. Zilinská, Praha 2009,
s. 99–112.
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Redagując swoją odpowiedź na list polskiego króla Jan Hus nie pełnił już funkcji
rektora ani nie piastował żadnej wyższej godności uniwersyteckiej, która czyniłaby go
osobą upoważnioną do podjęcia inicjatywy w tej sprawie. Mimo to jego pozycja w środowisku uniwersyteckim wciąż była kluczowa, a działalność kaznodziejska w Kaplicy
Betlejemskiej zapewniała mu ogromną popularność i szerokie poparcie wśród czeskich
mieszkańców Pragi. Zdaniem Jaroslava Golla, stanowisko Husa było reprezentatywne nie tylko dla praskiego środowiska akademickiego, ale dla znacznie szerszej grupy
mieszkańców Czech, choć jego opinię trudno zweryfikować w oparciu o dostępne źródła34. List króla polskiego wywarł na Husie ogromne wrażenie i zapewne był dla niego
głównym źródłem informacji o wojnie polsko-krzyżackiej z 1410 r. O zwycięstwie Polaków nad Krzyżakami Hus pisał do nieznanego duchownego, a jego list powstał w tym
samym okresie co pismo do króla Władysława Jagiełły. Hus wyrażał w nim radość
ze zwycięstwa polskiego władcy, podkreślając jego pokorę. Relacjonował także postanowienia traktatu pokojowego pomiędzy Polską a Zakonem35. Do polskiej wiktorii nad
Krzyżakami Hus odwoływał się także w kazaniu wygłoszonym w Kaplicy Betlejemskiej
8 marca 1411 r. (nr LXXXVI). Do Krzyżaków odnosiły się zawarte w końcowej części
kazania krytyczne słowa, w których ganił on tych, którzy „zwalczają pogan, a nie walczą
z własnym zamiłowaniem do bogactwa i z własnymi grzechami, sami są poganami i nie
znają Boga”36. Potępienie stylu życia Krzyżaków, ich pychy i światowego życia, znalazło się także w jego czeskim objaśnieniu Dekalogu. Hus nie miał żadnych wątliwości
co do prawdziwych intencji przyświecających Krzyżakom, którzy chełpią się swoją
służbą dla Kościoła, a pod pretekstem nawracania pogan dążą do poszerzenia swoich
posiadłości37.
Badając okoliczności powstania pierwszego listu Jana Husa do Władysława
Jagiełły zwracano uwagę, że czeski reformator pisał w nim nie tylko o zwycięskiej dla
Polaków bitwie, ale także o budzącym jego radość pokoju (laudabilis concordia), który
zamykał konflikt z Krzyżakami38. W świetle powyższych ustaleń, nie ulega wątpliwości, że Hus miał na myśli pokój zawarty w Toruniu 1 lutego 1411 r. Można przypuszczać, że jego list powstał najwcześniej pod koniec lutego 1411 r. Ważną przesłanką,
która potwierdza taką tezę jest wspomniane kazanie Husa wygłoszone w Kaplicy
Betlejemskiej 8 marca 1411 r., w którym znalazły się jego krytyczne uwagi pod adre-

34
35

36

37

38

J Goll, Čechy a Prusy, s. 128.
„Rex Polonie, quia humiliter processit, victoriam habet, quia iam concordia facta est, et comuniter dicitur, quod debent
Pruteni perpetuis temporibus servire regi Polonie cum trecentis lanceis …”. Korespondence a dokumenty Mistra Jana Husi,
nr 27, s. 88.
„Et ergo, qui volunt paganos expugnare et non expugnant luxuriam et peccata de corde, in veritate soli sunt gentes, quia
gentiliter viventes, et non noscunt Deum, quamvis [se] Deum confutentur, factis tamen negant”., Magistri Iohannis Hus
sermones in capella Bethlehem, wyd. V. Flajšhans, Praha 1940, s. 66.
„A tuto mĕli by znamenati ti, jenž pohanóv nenechají u pokoji, ani jim nepřekážejí. Ti mnie, by bohu a cierkvi svaté slúžili,
a slúžiece své pýše a svému lakomství: pýše, aby své jmeno v svĕtĕ rozšížili, jako by oni byli obrance viery, a jsúce smi bohu
nevĕrni; a lakomství, aby své panstvie rozšížili”. Mistra Jana Husi sebrané spisy české, wyd. K. J. Erben, t. 1, Praha 1865, s. 168.
Zwrócił na to uwagę już J Goll, Čechy a Prusy, s. 128, przyp. 52.
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sem Krzyżaków39. W badaniach nad stosunkami polsko-czeskimi w dobie husyckiej
traktowano pierwszy list Husa jako próbę pozyskania przychylności Jagiełły dla programu czeskiej reformy religijnej. W istocie późniejsza sekwencja zdarzeń: kolejny list
do Jagiełły z 11 czerwca 1412 r. i przyjazd do Polski najbliższego współpracownika
Husa, Hieronima z Pragi wiosną 1413 roku, w dużym stopniu uzasadniają słuszność
takiego przypuszczenia40.
Krytyka Krzyżaków zawarta w pismach Jana Husa przygotowała program ideowy,
do którego odwołali się przywódcy husyckich armii polowych, podpisując sojusz polityczno-wojskowy z Władysławem Jagiełłą w 1432 r. Obie strony miały własne interesy
i oczekiwania związane z tym przymierzem. Z jednej strony Władysław Jagiełło dążył
do odwetu na Krzyżakach za złamanie rozejmu i najazd na Kujawy latem 1431 r., kiedy
król Władysław Jagiełło zaangażowany był na Rusi w walkę z księciem Świdrygiełłą.
Straty i spustoszenia spowodowane krzyżacką wyprawą były dotkliwe i w ocenie Jagiełły
nie mogły pozostać bez odpowiedzi. Przygotowania do wyprawy odwetowej podjęto już
latem 1432 r., a ich elementem było właśnie przymierze z husyckimi hetmanami Janem
Čapkiem z Sán i Otíkiem z Lozy. W otoczeniu królewskim doceniano wartość bojową, jaką stanowiły oddziały husyckie, a sukcesy armii taboryckiej w walce z krucjatami
i wyprawach na Śląsk czyniły z niej pożądanego sojusznika.
Sojusz z husytami stał możliwy w okresie przygotowań do udziału husytów w soborze bazylejskim. Wysłanie soborowego zaproszenia do Czechów w październiku 1431 r.
w zasadniczy sposób zmieniło pozycja husytów na arenie międzynarodowej. Do tej
pory husyci byli uważani za groźnych odstępców religijnych i buntowników, którzy pozbawili tronu Zygmunta Luksemburskiego, prawowitego sukcesora zmarłego w lipcu
1419 r. Wacława IV. Przejęcie władzy w Pradze przez przeciwników Luksemburczyka,
a zarazem gwałtowny rozwój ruchu chiliastycznego na prowincji stworzyły korzystne warunki do przewrotu, w którym doktryna husycka stała się ideologią narodową,
a Cztery artykuły praskie z lipca 1420 r. zyskały charakter ogólnoczeskiego programu
religijnego. Otwarty bunt przeciwko prawowitemu następcy tronu i szerokie poparcie
dla postulatów husyckich z Komunią świętą dla świeckich na czele, sprawiły, że w opinii
władz kościelnych Czechy zostały uznane za kraj opanowany przez groźnych wichrzycieli i heretyków. Wprowadzając w życie antyheretyckie kosntytucje soboru w Konstancji, w 1418 r. papież Marcin V nałożył ekskomunikę na wszystkich zwolenników
potępionych poglądów Johna Wyclifa i Jana Husa. Ogłosił także krucjatę przeciwko
czeskim heretykom, na której przywódcę został wyznaczony Zygmunt Luksemburski.
39

40

Vaclav Novotný, czeski wydawca listu Jana Husa do Władysława Jagiełły datował powstanie tego pisma na luty-marzec
1411 r., a w większości późniejszych prac jego propozycja została przyjęta. W przeciwieństwie do Novotnego Anatol
Lewicki. datował pismo Jana Husa na grudzień 1410 r. (Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 3, s. 500). Za nim taką datę
przyjęli inni badacze m.in. S. Ekdahl, Grunwald 1410, s. 141.
W drugim liście z 11 czerwca 1412 r. Jan Hus zachęcał polskiego władcę do walki z symonią, w której upatrywał jednej
z głównych przyczyn głębokiego kryzysu Kościoła. Korespondence a dokumenty Mistra Jana Husi, nr 42, s. 122. Treść i okoliczności powstania tego pisma analizuje J. Mikulka, Mistr Jan Hus, s. 123–124; por. P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej
Polsce, Lublin 1998, s. 39–41.
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Bullą Omnium plasmatoris domini z 1 marca 1420 Marcin V legitymizował użycie siły
przeciwko zwolennikom potępionych nauk Jana Husa. Jej treść odzwierciedlała średniowieczną ideologię świętej wojny, którą posługiwano się w walce z muzułmanami
i poganami. Określała ona zadania krzyżowców udających się do Czech i wskazywała
metody walki z nowymi wrogami Kościoła. W ostrym języku papieski dokument opisywał działalność husytów jako nową emanację herezji, która inspirowana przez siły zła
występuje przeciwko Kościołowi Chrystusa41.
Powstanie w Czechach Kościoła husyckiego, który posiadał własną doktrynę, struktury i praktykę liturgiczną, a zarazem uważał się za właściwego kontynuatora Kościoła
Apostolskiego, doprowadziło do rozwoju ostrej polemiki z Kościołem rzymskim. Obie
strony obwiniały się o odejście od nauki Chrystusa. Kościół rzymski uznał husytyzm
za nową herezją, której zwolennicy sprzeciwili się autorytetowi papieża – wikariusza
Chrystusa i następcy św. Piotra, swobodnie interpretowali Pismo Święte i odrzucili tradycyjne form kultu religijnego. Władze Kościoła stały na stanowisku, że poglądy Jana Husa zostały słusznie potępione na soborze w Konstancji, a ich zwolennicy
są heretykami, z którymi należy walczyć za pomocą całego instrumentarium środków
prawnych, a w przypadku ich nieskuteczności także z wykorzystaniem krucjaty. Czescy
husyci byli traktowani jako współcześni heretycy (moderni haeretici), którzy propagują te same antykościelne poglądy co wcześniejsze ruchy heretyckie. Opinie te znalazły
swoje odzwierciedlenie już na soborze w Konstancji, gdzie Husa uznano za propagatora
herezji Wyclifa. Po 1419 roku Czechy uważano za kraj ogarnięty rebelią, gdzie obalono
prawowitego monarchę, wierni Kościołowi księża i zakonnicy cierpią prześladowania,
a kościoły i klasztory są rabowane i pustoszone42. Taki apokaliptyczny obraz, wzbogacony o szczegóły eksponujące chaos, gwałty i rabunki mające miejsce w Czechach był rozpowszechniany w propagandzie antyhusyckiej, za pomocą pieśni, wierszy, pamfletów,
traktatów, a także korespondencji43.
Ogłoszenie krucjaty antyhusyckiej w 1420 r. doprowadziło do otwartego ideowego
i militarnego konfliktu pomiędzy europejską wspólnotą chrześcijańską (christianitas)
i husyckimi Czechami. W krwawych zmaganiach z kolejnymi wyprawami krzyżowymi
w Czechach, rozwinęła się nowa świadomość narodowo-religijna łącząca reformę Kościoła z walką o prawa czeskiego narodu. Przywódcy husyccy wypracowali nowoczesną
koncepcją narodu czeskiego, obejmującego wszystkich tych, którzy gotowi byli bronić
zagrożonego narodu i języka czeskiego, a także reformy religijnej opartej o Cztery artykuły praskie z 1420 r. Członkowie tak pojmowanej czeskiej wspólnoty ideowo-narodowej określani byli mianem wiernych Czechów (fideles Bohemi, verní Češí) i Bożych
bojowników, którzy bronią „Bożego prawa”, a zarazem suwerenności narodu czeskiego.
41

42
43

Monumenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia, t. 7, cz. 1: Acta Martini V, 1417–1422, ed. J. Eršil, Praha 1996, nr 656,
s. 247–249; zob. też komentarz F. Šmahela, Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha 2001, s. 371.
F. Šmahel, Husitské Čechy, s. 369–381.
T. Fudge, The Magnificent Ride, s. 178–225; P. Kras, Český kaciř – husita, w: Človĕk českeho střdovĕku, red. F. Šmahel, M. Nodl,
Praha 2002, s. 248–269.
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Proces powstania i ewolucji idei narodowej w dobie husyckiej został szczegółowo przebadany w znakomitym studium Františka Šmahela44. Walka z kierowanymi do Czech
krucjatami została przez husytów uznana wojnę świętą w obronie prawdziwej wiary
i suwerenności narodu czeskiego45. Średniowieczna teoria wojny sprawiedliwej uznawała obronę terytorium za jeden z jej głównych warunków, a wojska husyckie broniły
integralności ziem Królestwa Czeskiego, najeżdżanego przez wrogie armie, składające się głównie z rycerstwa niemieckiego. Wojna z krucjatami antyhusyckimi była też
wojną świętą, a oddziały husyckie postrzegały siebie jako armia Bożych bojowników,
którzy bronili prawdziwej wiary. Szczególnie mocno idea wojny świętej rozwinęła się
w piśmiennictwie taboryckim. Zarówno Jan Žižka, jak i senior taboryckich kapłanów
Mikulaš z Pelhřimova porównywali działania militarne armii brackich do wojen Machabejskich. Armia husycka, niewielka, ale silnie zmotywowana, była często porównywana do Dawida walczącego z większym i silniejszym Goliatem krzyżowców46. Jan
Žižka i jego zwolennicy kładli silny nacisk na konieczność przestrzegania rytuałów i zasad wojny świętej. Wychodzili z założenia, że aby wojna była święta, święci muszą być
także biorący w niej udział wojownicy. Z tego względu w armiach taboryckich przestrzegano wartości religijnych i moralnych, tworzących swoisty kodeks postępowania
Bożego wojownika47. Sformułowane w X-XI wieku pojęcie milites Christi w odniesieniu
do uprzywilejowanej grupy feudalnego rycerstwa, w obozie taboryckim zostało rozciągnięte na wszystkich walczących o Boże prawo, bez względu na ich pochodzenie i stan
społeczny. Jak zauważył Wojciech Iwańczak „w czasie rewolucji husyckiej obserwujemy
– do pewnego stopnia – podobne polączenie pierwiastka świeckiego i sakralnego w modelu wojownika tyle, że lansowane przez ruch kwestionujący hierarchię kościelną”48.
Klęski kolejnych krucjat antyhusyckich unaoczniły władzom kościelnym i Zygmuntowi Luksemburskiemu bankructwo idei wojny świętej Po klęsce poniesionej przez
wojska piątej krucjaty pod Domažlicami 14 sierpnia 1431 r., gdy oddziały krzyżowców
rozpierzchły się na samą wieść o zbliżającej się armii husyckiej, papieski legat Juliusz
Cesarini postanowił zmienić strategię działań wobec Czechów. Ideę wojny świętej, której celem była zbrojna rozprawa z czeskimi heretykami, zastąpiła koncepcja otwartej
debaty teologicznej, która miała służyć przekonaniu husyckich przywódców o słuszności doktryny Kościoła katolickiego. Forum dyskusji z husytami stał się nowy sobór,
który 31 sierpnia 1431 r. rozpoczął swoje obrady w Bazylei. Jednym z jego pierwszych

44

45

46

47

48

F. Šmahel, Idea národa v husitských Čechách, wyd. 2, Praha 2000; zob też P. Kras, Uwagi o rozwoju czeskiej świadomości narodowej i religijnej w dobie husyckiej, w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną
ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 125–156.
P. Soukup, Svatá válka v představách husitských mistrů. K formování a zdrojům husitského učení v válce, w: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dĕjinách, red. M. Drda, Z. Vybíral, Tábor 2007 (Husitský Tábor. Supplementum 3),
s. 277–288.
F.J. Holeček O.M., Nĕkolik poznámek k teologické inspiracji táborského Božího bojovníka dvacátých let 15. století ve svĕtle indicíí
Žižkových listů a Vojenského řádu, w: Jan Žižka z Trocnova, s. 195–276, a zwłaszcza s..
J. Smrčka, K náboženske praxi husitského vojska, w: Jan Žižka z Trocnova, s. 291–308; F.J. Holeček O.M., Nĕkolik poznámek,
s. 238–245.
W. Iwańczak, Husitské války a etika doznívajícího rytíříství, w: Jan Žižka z Trocnova, s. 183–194, tu s.188.
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postanowień było zaproszenie husytów do Bazylei, aby wspólnie poszukiwać dróg ich
powrotu do Kościoła i przywrócić jedność łacińskiego chrześcijaństwa. Wysłane 15
października 1431 r. zaproszenie zostało napisane w pojednawczym tonie zachęcając
do wspólnego poszukiwania porozumienia i prawdy w Duchu Świętym. Zostało ono
pozbawione jakichkolwiek elementów konfrontacyjnych, które mogłyby urazić husytów. Nie było w nim mowy o czeskich heretykach, tak jak wcześniej określano zwolenników nauk Jana Husa. W liście do husytów znalazły swój wyraz idee programu
koncyliarystycznego, w którym sobór był uważany za ucieleśnienie Kościoła, który
ma wszelkie uprawnienia do poszukiwania chrześcijańskiej prawdy49.
Husyci zaproszeni do przedstawienia swoich poglądów religijnych na najważniejszym forum zachodniego chrześcijaństwa stali się równoprawnymi uczestnikami debaty nad reformą Kościoła. Zmiana stosunku władz kościelnych do Czech była ważna
dla polskiej dyplomacji, gdyż umożliwiła zawarcie formalnego sojuszu wojskowego
z husytami, którzy od 1420 r. byli traktowani jako odstępcy i wrogowie Kościoła.
Wyczucie tej możliwości przez doradców Jagiełły dobrze świadczy o ich umiejętnym
odczytaniu koniuktury politycznej, która umożliwiła zbliżenie z husytami. Inicjatywa soboru bazylejskiego zmieniła także nastawienie nowego papieża Eugeniusza IV
do czeskich husytów. Równolegle do podjętych przez sobór działań Eugeniusz IV sam
podjął kroki mające na celu do powrot „czeskich heretyków” na łono Kościoła katolickiego. Latem 1432 r. papież zwrócił się do polskiego króla Władysława Jagiełły z prośbą
o prowadzenie z Czechami rozmów w tej sprawie. Upoważnił także pismem z 24 lipca
1432 r. arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca i jego sufraganów do zdejmowania ekskomuniki z husytów, którzy wyrzekli się swoich błędów i chceli powrócić
do Kościoła50.
Sojusz polityczno-militarny z Czechami w 1432 r. był możliwy dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu króla Władysława Jagiełły w sprawy husyckie. Polski władca wielokrotnie opowiadał się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu pomiędzy Kościołem
a husytami. Deklarował także chęć mediacji między Czechami a Stolicą Apostolską,
a w 1426 r. otrzymał od Marcina V upoważnienie do prowadzenia negocjacji na temat powrotu husytów do Kościoła rzymskiego51. Dobrym przykładem tej strategii
była debata pomiędzy huysckimi teologami a uczonymi krakowskimi, która odbyła się

49

50

51

„Compulit nos caritas Christi egredi de terra nostra et de cognatione nostra, et venire ad locum, quem ostendit nobis
dominus pro pace ecclesiae et salute Christiani. Et quid mirum, si pro Christo in terra aliena peregrinari decrevimus,
cum ipse deus noster pro nobis durissimam usque ad mortem crucis peregrinationem pati dignatus sit? Si deus ita dilexit
mundum, ut filim suum unigenitum daret: et nos merito ita ipsum diligere debemus, ut pro ovibus suis, si oporteat, animas
nostras libenter exponamus. Quod quidem, quantum divina gratia nos inspiraverit, erga omnes prompto animo facere
parati sumus; et ob hoc ex omni natione ad sacrum generale concilium convenimus, ut expulses de populo Christiano
erroribus, sedates bellis et extinctis vitiorum illecebris, fidei unitas, animorum Concordia et sanctorum morum disciplina
ubique serventur, et ipsa mater ecclesia toto orbe terrarum diffusa in pace et unitate refloreat.” Monumenta conciliorum
generalium, t. 1, s. 135–137.
G. Lichończak-Nurek, Wojciech herbu Jastrzębiec. Arcybiskup i mąż stabu (ok. 1362–1436), Kraków 1996, s. 186; F. Šmahel,
Husitská revoluce, t. 3, s. 255.
Urkundliche Beiträge, t. 1, nr 419, s. 474; por. J. Nikodem, Polska i Litwa, s. 354–356; D. Coufal, Polemika o kalich, s. 217.
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w Krakowie w marcu 1431 r. z inicjatywy Władysława Jagiełły52. Sama debata, której
przebieg jest słabo udokumentowany, nie doprowadziła do przełomu i nie skłoniła husytów do porzucenia ich programu religijnego. Także wydaje się, że nie taki był cel spotkania, do jakiego doszło w Krakowie. W królewskim otoczeniu znano przebieg dwóch
wcześniejszych dyskusji teologicznych z husytami i nie łudzono się raczej perspektywą
skłonienia Czechów do porzucenia programu religijnego opartego na Czterech artykułach praskich. Wzorem dla krakowskiej była pierwsza publiczna dyskusja z husytami, którą zorganizował Zygmunt Luksemburski w Bratysławie w lipcu 1429 r.53. Sami
husyci mieli zresztą jasno określone cele, jakie chcieli osiągnąć podczas swojego pobytu w Krakowie. Debata z krakowskimi profesorami w obecności Władysława Jagiełły
i czołowych polskich możnowładców dawała im znakomitą okazją do promowania
własnych poglądów religijnych, z której Czesi skwapliwie skorzystali. Świadczy o tym
skład czeskiej delegacji, w której znaleźli się najważniejsi przedstawiciele stronnictwa
utrakwistycznego i taboryckiego54. Równie ważne była pozyskanie Władysława Jagiełły
dla zabiegów husytów o możliwość udziału w soborze. Sami husyci deklarowali, podobnie jak zrobili to już podczas debaty w Bratysławie, że chcą przedstawić swój program
religijny na soborze powszechnym i przyjmą jedynie rozstrzygnięcia, które zapadną
forum soborowym55. Wśród przywódców husyckich Prokopa Wielkiego, Wilhelma
Kostki z Postupic czy Bedřicha ze Stražnice, Władysław Jagiełło cieszył się dużą sympatią. Z tego względu husyci poprosili Jagiełłe o wysłanie jego przedstawicieli na obradujący w maju sejm husycki, o czym król poinformował Zygmunta Luksemburczyka
w liście z 7 kwietnia. Delegaci króla Mikolaj z Brzezia i Abraham Zbąski faktycznie
wzięli udział w obradach husyckiego sejmu, na którym dyskutowano na temat udziału
Czechów w soborze bazylejskim56.
Dalsze rozmowy pomiędzy przedstawicielami Jagiełły a husytami toczyły się
w pierwszej połowie 1432 r., przygotowjąc grunt pod późniejsze porozumienie polityczno-militarne.57 Przebiegiem negocjacji polsko-czeskich był zaniepokojony wielki mistrz
Paul von Rusdorf, który doskonale zdawał sobie sprawę z ich antykrzyżackiego charakteru. W połowie 1432 roku informował on papieża Eugeniusza IV tych rozmowach,
52

53
54
55

56
57

W literaturze przedmiotu panują zasadnicze rozbieżności co do strony, która wystąpiła z inicjatywą odbycia debaty religijnej w Krakowie. Część badaczy przyjęła przekaz Długosza (Annales, XI-XII, s. 17), który twierdził, że to husyci domagali
się „publicam audientiam” u Władysława Jagiełły. Inni badacze, z których opinią zgadzam się, wskazywali, że pomysłodawcą spotkania był król polski. Dowodem słuszności tego stanowiska był list Jagiełły do Zygmunta Luksemburczyka
z 7 kwietnia 1431 r., którym relacjonowal przebieg debaty. Urkundliche Beiträge, nr 734, s. 205–208. Szerzej na ten temat
zob. K. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384–1434), Kraków 2004, s. 304–305;
J. Nikodem, Polska i Litwa …, s. 73–74. Ostatnio systematyczną analizę okoliczności i przebiegu tej debaty przeprowadził
Dušan Coufal, Polemika o kalich mezi teologii a politikou 1414–11431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských
artikulů, Praha 2012, s. 275–280.
F. Šmahel. Husitská revoluce, t. 3, s. 210–215; F.M. Bartoš, Hustitská revoluce, t. 2, s. 45.
F. Šmahel. Husitská revoluce, t. 3, s. 231–232; D. Coufal, Polemika o kalich, s. 278–279.
„ (…) quidquid ibidem ex scriptura legis divinae aut sanctorum doctorum sententiis in praedicta lege veraciter fundatum
deductum fuerit et probatum, hoc in eodem concilio acceptatur (…) quidquid ibidem per idemconcilium diffinitum fuerit, hoc volumus et pollicemur inviolabiliter acceptare et servare”. Urkundliche Beiträge, t. 1, nr 734, s. 207–208.
Urkundliche Beiträge, t. 2, nr 734, s. 205–208; zob. F. Šmahel. Husitská revoluce, t. 3, s. 332; J. Nikodem, Polska i Litwa, s. 375.
J. Nkodem, Polska i Litwa, s. 387.

~ 18 ~

Artykuły i rozprawy

demaskując prawdziwe intencje polskie króla, które stały w sprzeczności z pełnomocnictwami udzielonymi mu przez Stolicę Apostolską. Wielki mistrz nie miał żadnych
wątpliwości, że Jagiełło markuje działania na rzecz powrotu husytów do Kościoła, gdy
w rzeczywistości wspiera działania czeskich heretyków. O nieszczerości postępowania polskiego władcy świadczył liczny udział polskiego rycerstwa w operacjach wojsk
husyckich na Śląsku, gdzie niektórzy z nich zostali dowódcami ważnych twierdz. Dziwił się zarazem, że papież Marcin V nie dostrzegał tak zwodniczej działalności Jagiełły
i nie podjął przeciw niemu żadnych działań. Kończąc swój list Paul von Rusdorf stwierdzał, że „gdy czeska herezja słabnie, Polacy zabiegają o jej wzmocnienie”, konludując,
że „gdy Polacy się wzmacniają, rośnie też siła husytów, a wraz ich osłabieniem, słabną
też husyci”58.
Porozumienie z przedstawicielami husyckich armii polowych zostało podpisane
między 24 lipca a 11 sierpnia 1432. Jak stwierdzał Stanisław Bylina „spotkanie w Pabianicach miało charakter polityczno-wojskowy: dotyczyło czeskiego udziału w zamierzonej przez Władysława Jagiełłę kolejnej fazie wojny polsko-krzyżackiej”, a polskiemu
królowi „chodziło o uzyskanie wsparcia militarnego przez słynne już ze swych walorów
husyckie wojska polne”59. Polsko-husycki sojusz był równocześnie wymierzony w Zygmunta Luksemburskiego, głównego sprzymierzeńca Zakonu, a wroga czeskich husytów. Sam Luksemburczyk dość szybko dowiedział się o tym porozumieniu. Informację
na jego temat przekazali polscy możnowładcy panom węgierskim, podkreślając, że sojusz z Czechami jest wymierzony przede wszystkim przeciwko „narodowi niemieckiemu” i nie zagraża przyjacielskim relacjom z Węgrami60.
Porozumienie pabianickie nie było samodzielną inicjatywą dwóch dowódców armii polowych. Treść tej umowy, która pociągała za sobą daleko idące konsekwencje
polityczne, była konsultowana z innymi przywódcami husyckimi. Zagadkowa pozostaje jednak rola Prokopa Wielkiego, który w latach 1431–1433 był głównym architektem husyckiej polityki zagranicznej. Wiadomo, że Prokop nie brał udziału w spotkaniu z polskim władcą w Pabianicach, a później z dystansem odnosił się planowanej
wyprawy wojsk polowych do Prus61. Prokop był znakomitym graczem politycznym,
który potrafił umiejętnie rozgrywać konflikt pomiędzy papieżem a soborem, czy też
Zygmuntem Luksemburskim a Władysławem Jagiełłą. W rozgrywce dyplomatycznej
z Luksemburczykiem, który był najważniejszym orędownikiem soboru bazylejskiego,
58

59
60

61

„Iam enim societas regis Polonie et hereticorum sine tergiversacione deducta est ad effectum, et quare tamen papa Martinus dissimulavit contra predictum regem procedere, non est meum iudicare. Videtur enim conclusive et in experigencia,
quod crescentibus Polonis crescunt heretici et ipsis decrescentibus heretici decrescunt”. Codex epistolaris Vitoldi magni ducis
Lithuaniae, 1376–1430, wyd. A. Prochaska, Cracoviae 1882, nr 35, s. 1062.
S. Bylina, Podróż husytów, s. 46–47.
Informacje na ten temat przekazał Mikolaj z Góry, palatyn węgierski w liście z 19 sierpnia 1432 r.: „Vobis dominis praelatis,
baronibus et aliis Hungaris volumus esse notum, ne audiatis ab aliis, contraxisse nos unionem et ligam cum Boemis contra omnem nationem et praesertim Teutonicam, excepta dumtaxat lingua vestra Hungarorum, quibus volumus semper
tranquillissimam pacem et amicitiam observare”. Urkundliche Beiträge, t. 2, nr 818, s. 303.
J. Goll, Čechy a Prusy, s. 223. Ustalenia J. Golla zakwestionował Jaroslav Macek, który powołując się na V.V. Tomka, stwierdził, że Prokop Wielki mimo milczenia źródeł, „prawdopodobnie” stał na czele husyckiej delegacji, która udała się do Pabianic (Husyci, s. 39 i przyp. 43); zob. podsumowujące uwagi F. Šmahela, Husitská revoluce, t. 3, s. 256.
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Prokop wykorzystywał różne narzędzia nacisku na sukcesora czeskiej korony. Sojusz
z polskim władcą odgrywał w tej grze ważną rolę, ale taborycki przywódca nie wiązał
z nim długofalowych celów swojej polityki. Trwałość tego porozumienia była uzależniona od negocjacji prowadzonych z Zygmuntem Luksemburskim, a wsparcie króla
polskiego w jego wojnie z Krzyżakami miało tu znaczenie drugorzędne. Nic nie wskazuje, aby Prokop Wielki i inni przywódcy husyccy interesowali się w jakiś szczególny
sposób konfliktem polsko-krzyżackim, który nie miał bezpośredniego związku ze sprawami czeskimi. Pomimo obecności Czechów w armii polskiej walczącej pod Grunwaldem, a także w późniejszych wyprawach przeciw Zakonowi, konflikt Polski z Krzyżakami był w Czechach słabo znany. W debatach nad programem reform Kościoła,
jakie toczyły się w husyckich Czechach, trudno znaleźć krytyczne uwagi odnoszące się
do działalności zakonu krzyżackiego, czy też samej instytucji zakonów rycerskich. Nic
nie wskazuje, aby husyccy kaznodzieje zajmowali się działaniami zakonu krzyżackiego,
który – jak wskazywała polska propaganda – łamał prawa Boże i ludzkie. Poza omówionymi wcześniej pismami Jana Husa, list Jana Čapka i Otíka z Lozy do wielkiego mistrza
Paul von Rusdorf z września 1432 r. pozostaje podstawowym dokumentem, w którym
zostały zawarte idee religijno-etyczne uzasadniające planowany udział wojsk husyckich
w wyprawie przeciwko Krzyżakom. Nie one jednak miały wpływ na zawarcie umowy
pabianickiej i nie odegrały większej roli w przygotowaniach do wyprawy wiosną 1433 r.
Przymierze zawarte w Pabianicach uzyskało poparcie sejmu husyckiego, który od 30 sierpnia do 6 września 1432 r. obradował w Kutnej Horze62. Uczestniczyli
w nim hetmani Jan Čapek i Otík z Lozy, którzy w jego trakcie przedstawili warunki
porozumienia z królem polskim. Mając poparcie sejmu, 8 września 1432 r. obaj husyccy dowódcy, „w imieniu wszystkich możnych, rycerzy, mieszczan oraz całej społeczności Królestwa Czeskiego i Margrabstwa Moraw” skierowali list do wielkiego mistrza
Paula von Rusdorf, a także władz i członków zakonu krzyżackiego, oraz wszystkich
mieszkańców państwa zakonnego, w którym zapowiadali swoją wyprawę na ziemie
Zakonu. W swoim piśmie wskazywali motywy, które skłoniły ich do zawarcia sojuszu
z królem polskim. Wytykali Krzyżakom wspieranie Zygmunta Luksemburczyka w jego
wrogich działaniach przeciwko Czechom, co czyniło ich współodpowiedzialnumi nie
tylko za dewastację ziem czeskich, ale także walkę z Bożą prawdą (non tantum in nostram destructionem, sed quod plus in conculcationem veritatum divinarum aeternarum et
immortalium misistis et ordinastis). Bezpośrednim powodem zaangażowania się husytów w konflikt polsko-krzyżacki było złamanie przez Krzyżaków pokoju z królem polskim i najazd na tereny Królestwa Polskiego. Husyccy hetmani podkreślali wyrządzone
krzywdy popełnione przez Zakon wobec bezbronnych mieszkańców najechanych ziem.
W ich ocenie, tak brutalne działania nie tylko nie przystawały zakonnikom, ale także
poganom, którzy nie mają pojęcia o wierze chrześcijańskiej (quae enormia facta audiri et
loqui detestabilia non solum decent homines religiosos prout esse dicitis, sed nec paganos qui
62

J. Macek, Husyci, s. 40–41; F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 3, s. 255–257; S. Bylina, Podróż husytów, s. 48–50.
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fidem Christianam minime confitentur). Żądali od Krzyżakow, aby podjęli pokutę za swoje niegodne uczynki i zadośćuczynili królowi polskiemu za wyrządzone mu krzywdy.
Grozili zarazem, że jeżeli nie spełnią tych warunków, to oddziały husyckie udzielą pomocy polskiemu władcy (Quod si facere recusaveritis et distuleritis, extunc scitote nos infallibiliter ipsum tamquam regem Christianum contra vos juvare velle divino auxillio mediante).
Współpraca z Władysławem Jagiełłą była skierowana także przeciwko wszystkim, którzy zechcieliby wystąpić przeciwko polskiemy władcy (Et non solum contra vos, sed contra
omnes ipsum injuste opprimere volentes tamquam nostrum adjutorem et specialem fautorem
juvare intendimus)63. Przesłanie dowódców polowych armii husyckich było czytelne i nie
pozostawiało wątpliwości co do ich zamiarów. Zapowiadali oni udzielenie pomocy wojskowej Władysławi Jagielle, który został określany mianem „sprzymierzeńca husytów”.
List Jana Čapka i Otíka z Lozy do wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa był tekstem propagandowym, który został skomponowany w taki sposób, aby wywrzeć na jego
odbiorach odpowiednio mocne wrażenie. Husyccy hetmani przedstawiali siebie jako
obrońców pokoju, którzy czuli się w obowiązku wymierzyć Krzyżakom słuszną karę
za ich występki. Cały tekst odwołuje się do zasad chrześcijańskiej wiary i moralności,
na których opierał się program reformy husyckiej, a których gorliwymi głosicielami były
ugrupowania taborytów i sierotek. Jan Čapek i Otík z Lozy zwracali się do wielkiego
mistrza, władz zakonnych i wszystkich mieszkańców państwa krzyżackiego w Prusach
jak zatroskani bracia w wierze. Wyrażali swój niepokój z powodu grzechów popełnianych przez Krzyżaków i wskazywali im drogę ich naprawy poprzez pokutę i zadośćuczynienie. Pod względem treści i formy list Jana Čapka i Otíka z Lozy przypomina
manifesty husyckie z lat 1420–1431, które służyły propagowaniu Czterech artykułów
praskich i uzasadniały działania wojskowe husytów. Były one tekstami o wiele dłuższymi i zawierającymi bardziej rozbudowany program ideowy64. W rękach husytów
stały się one szeroko stosowanym narzędziem wojny propagandowej, której celem było
przeciwstawianie się negatywnym wyobrażeniom na temat czeskiej reformacji, rozpowszechnianym przez Stolicę Apostolską i katolickich polemistów65.
Adresowany do Krzyżaków manifest Jana Čapka i Otíka z Lozy stał się ważnym
elementem w wojnie propagandowej pomiędzy Zygmuntem Luksemburczykiem
a Władysławem Jagiełłą. Wielki mistrz Paul von Rusdorf potraktował pismo jako jednoznaczną zapowiedź przygotowanej przez polskiego władcę w sojuszu z husytami wy-
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Monumenta conciliorum generalium, t. 1, s. 276–277; Scriptores rerum Prussicarum, wyd. T. Hirsch, t. 3, Leipzig 1866, s. 500,
przyp. 5.
W sumie zachowało się ok. 30 manifetów husyckich. Większość z nich wydał Amedeo Molnár, Husistké manifesty, Praha
1986. Pozostałe opublikował F.M. Bartoš, Manifesty města Prahy z doby husitské revoluce, „Sborník přispěvků k dějinám
hlavneho města Prahy”, 7, 1933, s. 253–309., Szerzej na ten temat zob. K. Hruza, Die hussitische Manifeste aus Prag vom April
1420, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 53, 1997, nr 1, s. 119–177, tenże, Schrift und Rebellion: Die hussitische Manifeste aus Prag von 1415–1431, w: Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert. Internationales Kolloquium Prag
5.-10. Oktober 1998, red. F. Šmahel, Praha 1999 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 1), s. 81–108
J. Nikodem, Język propagandy manifestów husyckich z lat 1430–1431, w: Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów
średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009 s. 257–278; zob.
też. T. Fudge, The Magnificent Ride, s. 258–266.
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prawy wojskowej na ziemie Zakonu. Kopię tego listu przekazał niezwłocznie do swojego sojusznika Zygmunta Luksemburskiego, który wykorzystał ją do oskarżenia Jagiełły
o zmowę z „czeskimi heretykami”. Główną sceną akcji propagandowej Luksemburczyka
stał się sobór bazylejski, do którego przesłał on kopię pisma Jana Čapka i Otíka z Lozy
wraz z własnym oskarżycielskim listem skierowanym przeciwko Polsce i jej królowi.
W piśmie z 16 stycznia 1433 r. Luksemburczyk stawał w obronie zakonu krzyżackiego, który z ogromnym poświęceniem i nie szczędząc krwi krzewi wiarę chrześcijańską
wśród pogan (Ille enim ordo Teutonicorum, ut de ceteris Christicolis taceamus, est praecipuus, quem dicti Poloni surripere dudum conati sunt. Qui tamen colendus et manutendus
esset propter laudabilia gesta et tantam amplificationem Christianismi, quam sanguine suo
mercati sunt.). Sojusz polsko-husycki określał jako spisek przeciwko tak zasłużonej dla
Kościoła instytucji jako zakon krzyżacki (… clare affirmat ipsam edictam conspirationem
contra orthodoxos, ubi dicit, ipsos haeretios non solum contra ordinem, sed contra omnes alios
velle procedure, qui adversarentur regi Poloniae, adjutori et speciali fautori suo etc.). Potępiając Władysława Jagiełłę za współpracę z czeskimi heretykami cesarz zwracał się
do ojców soborowych z apelem o stanięcie w obronie Krzyżaków i potępienie sojuszu
polsko-husyckiego66. Odczytanie listu Luksemburczyka wraz z dołączonym doń pismem husyckich hetmanów do wielkiego mistrza miało miejsce podczas plenarnej sesji
soboru w dniu 2 lutego 1433 r. Warto podkreślić, że podczas tej samej sesji wystąpił Jan
Rokycana, prezentując argumenty broniące przyjmowania przez świeckich Komunii
pod dwoma postaciami67. Akcja propagandowa podjęta na soborze przeciwko Jagielle
nie przyniosła oczekiwanych przez Luksemburczyka efektów. Sobór, choć interesował
się konfliktem polsko-krzyżackim, zrobił niewiele, aby zapobiec eskalacji konfliktu
polsko-krzyżackiego68.
Aprobata sejmu kutnohorskiego dla sojuszu z królem polskim przeciwko Krzyżakom otworzyła drogę dalszym rozmowom, które wypracowały szczegóły udziału
husyckich armii polowych w wyprawie na ziemie Zakonu. Pod koniec października
1432 r. do Pragi przybyła delegacja Władysława Jagielły, która spotkała się z Prokopem Wielkim i Wilhelmem Kostką z Postupic. Nieznane są szczegóły tych rozmów, ale
przyjmuje się, że dotyczyły one właśnie sojuszu antykrzyżackiego i wspólnej wyprawy
w 1433 r. Sprawą tą zajął się także sejm husycki obradujący 6 lutgo 1433 r., choć w dużo
większej mierze dyskutowano nad pojednaniem Władysława Jagiełły ze Świdrygiełłą69.
Na początku 1433 r. rozpoczęto akcję rekrutowania w Czechach żołnierzy na wyprawę
antykrzyżacką. W drugiej połowie kwietnia do Poznania przybył zaś Jan Čapek, aby
uzgodnić z Władysławem Jagiełłą szczegóły organizacyjne wyprawy. Król zgodził się
zapłacić oddziałom husyckim 12 groszy od kopii, zapewnić wyżywienie, a także dostar66
67
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Monumenta conciliorum generalium, t. 1, s. 275–276.
Tamże, s. 276 i n; zob. A. Krchňák, Čechové na basilejském snĕmu, Svitavy 1997, s. 54–55.
J. Helmrath, Das Basler Konzil 1431–1449. Forschungstand und Probleme, Köln-Wien 1987 (Kölner historische Abhandlungen, 32), s. 264–267.
Monumenta conciliorum generalium, t. 1, s. 331; zob. J. Macek, Husyci, s. 41.
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czyć konie, obuwie i koce70. Ze źródeł polskich i czeskich wiadomo, że po wkroczeniu
wojsk sierocych na ziemie polskie zostały one wyposażone i zaopatrzone71. Czescy wojownicy otrzymali uzbrojenie, oddzież, buty i żywność72.
Debaty prowadzone w Bazylei przełamały izolację polityczną husyckich Czech, obniżając znaczenie przymierza zawartego z Władysławem Jagiełłą latem 1432 r. Licząc
na porozumienie z soborem i nie chcąc zapewne prowokować Zygmunta Luksemburskiego, część przywódców husyckich na czele z Prokopem Wielkim niechętnie patrzyła na przygotowania do wyprawy armii polowych do Prus. W nowej sytuacji geopolitycznej udział wojsk sierocych w antykrzyżackiej ekspedycji sprawia wrażenie swoistej
wolty Jana Čapka wobec pragmatyzmu politycznego Prokopa i jego sprzymierzeńców.
Wydaje się, że o udziale wojsk sierocych w polskiej wyprawie odwetowej na ziemie Zakonu zadecydował samodzielnie Čapek i jego otoczenie73. Warto pamiętać, że pomimo
wspólnych korzeni i zbliżonej doktryny religijno-społecznej oba radykalne bractwa taborytów i sierotek posiadały niezależne struktury i samodzielnie podejmowały decyzje w sprawach wojskowych. Na decyzję Čapka o udziale armii sierotek w wyprawie
antykrzyżackiej miały wpływ także inny czynnik. Wyprawa na ziemie Zakonu dawała
jego oddziałom szansę zdobycia niezbędnych środków utrzymania, w sytuacji jesienią
1432 r. zostały zawieszone operacje militarne na Śląsku74.
Szczegóły dotyczące przebiegu działań militarnych przeciwko Krzyżakom w 1433 r.,
w których uczestniczyły wojska sieroce, są dobrze znane i nie ma potrzeby, aby przypominać je w tym miejscu. Operacje wojsk polsko-husyckich na terenie Prus otworzyły
nowy etap w wojnie propgandowej pomiędzy Krzyżakami a królem polskim. Po wejściu oddziałów polsko-husyckich do Nowej Marchii, wielki mistrz Paul von Rusdorf
już 6 czerwca 1433 wysłał do soboru w Bazylei, oskarżając Władysława Jagiełłę o współpracę z heretykami na szkodę Zakonu. W dramatycznym stylu opisywał spostoszenia
i grabieże dokonywane przez czeskich heretyków przy pomocy Polaków75. Podobnie
brzmiące zarzuty znalazły się w kronikach krzyżackich, gdzie Polaków na równi z husytami oskarżono o rabowanie i palenie kościołów i klasztorów, a także mordowanie
chrześcijańskich mieszkańców zajmowanych miast76. Zarzuty te spotkaly się z kontrakcją polskiej dyplomacji, a argumenty odpierające te oskarżenia dobrze odzwierciedla
relacja kronikarska Jana Długosza. Polski dziejopis podkreślał, że Polacy nie naśladowali
okrucieństw, jakich dopuszczaly się oddziały czeskie, a zniszczenia obiektów sakralnych
70
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Treść tej umowy została omówiona w liście do wielkiego mistrza Paula von Rusdorf z 26 maja 1433 r. Scriptores rerum
Silessiacarum, t. 6, s. 129.
Bartošek z Drahonic podaje, że udział w wyprawie do Prus wzięły wyłącznie oddziały sierotek pod dowództwem Jana
Čapka, liczące 700 konnych i 7–8 tysięcy pieszych wraz z 350 wozami. Kronika Bartoška z Drahonic, s. 611.
J. Macek, Husyci, s. 44; M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308–1521), Gdańsk 1993, s. 164; J. Nikodem,
Polska i Litwa, s. 397.
Ostatnio szczegółową analizę wyprawy przedstawił D. Papajík, Jan Čapek z Sán, České Budĕjovice 2011, s. 63–80.
Kronika Bartoška z Drahonic, s. 609.
Bullarium Poloniae, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, t. 5, Rzym-Lublin 1995, nr 1366, s. 253.
Forsetzung zur Peter Dusburgs Chronik von Conrad von Bitschin, wyd. M. Toeppen, w: Scriptores rerum Prussicarum, t. 3,
Leipzig 1866, s. 502–513; zob. P. Kras, ‘Furor hussitarum’ – husytyzm w wybranych relacjach dziejopisarskich z XV wieku, w:
Uniwersalizm i regionalizm kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej, red. U. Borkowska, Lublin 1996, s. 105–106.
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wynikaly wyłącznie z charakteru prowadzonych operacji wojskowych. Nie wahał się
zarazem przypomnieć o ogromie zniszczeń, jakich dopuszczały się wojska krzyżackie
podczas najazdów na ziemie polskie. W podsumowaniu swojej relacji o polsko-husyckiej wyprawie, Długosz pisał: „i niech nie niepokoi jakiegokolwiek czytającego, zwłaszcza tego, który zwykł wszystkiego głębiej dochodzić, że wojsko polskie zniszczyło w tej
wojnie ogniem wiele kościołów i klasztorów, jakby wskutek obcowania z Czechami nabrało surowszych obyczajów. Odwzajemniło się bowiem Krzyżakom, którzy nie zawahali się spalić i katedry włocławskiej i wielu kościołów w Polsce”77.
Podsumowując powyższe rozważania, warto jeszcze raz podkreślić, że wyprawa
wojsk sierocych na ziemie zakonu krzyżckiego późną wiosną 1433 r. była realizacją
militarnego przymierza zawartego z królem polskim w Pabianicach latem 1432 r. Stanowiła ona integralny element nowej strategii dyplomatycznej dworu polskiego, który
wykorzystał soborowe rokowania z czeskimi husytami do realizacji własnych celów
politycznych związanych z konfliktem krzyżackim. Umowa pabianicka umożliwiła
zaszachowanie Zygmunta Luksemburczyka, głównego protektora Zakonu, a zarazem
otworzyła możliwość przygotowania odwetowej wyprawy do Prus z udziałem zaprawionych w bojach oddziałów husyckich. W propagandzie husyckiej podkreślano moralne aspekty sojuszu z Władysławem Jagiełłą, a samą wyprawę przedstawiano jako
karną ekspedycję przeciwko Zakonowi, który swoimi działaniami sprzeniewierzył się
chrześcijańskim zasadom moralnym. Zaangażowanie radykalnych ugrupowań taborytów i sierotek w konflikt państwa polskiego z Krzyżakami, miało charakter krótkotrwały i wiązało się ze zmianą międzynarodowej sytuacji politycznej, która umożliwiła
Czechom wyjście z długiej izolacji w świecie łacińskiego chrześcijaństwa. Jak się powszechnie przyjmuje w literaturze przedmiotu, wyprawa wojsk sierocych na ziemie
państwa krzyżackiego w 1433 r. zamknęła trwający od 1428 r. okres „wspaniałych wypraw” (spanile jizdy) husyckich armii polowych, które przeniosły teatr działań wojennych poza obszar Czech78.
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Joaanis Dlugosii Annales, Liber undecimus, s. 98; Jana Długosza Roczniki, Księga jedenasta, s. 113; szerzej na ten temat zob. W.
Polak, Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza, Lublin 1999, s. 227–251.
M.in. F. Šmahel, Husitská revoluce, t. 3, s. 269.
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Stanisław Bylina (Warszawa)

Wojenne wyprawy wojsk husyckich na ziemie
sąsiednie i nad Bałtyk
Mniej więcej w połowie lat dwudziestych oddziały wojsk husyckich poczęły przekraczać granice Czech przenosząc wojną początkowo do najbliższych ziemi sąsiednich.
W odróżnieniu od wcześniejszych doraźnych wtargnięć dokonywanych raczej niewielkimi siłami, późniejsze wyprawy coraz wyraźniej przybierały charakter zorganizowanych działań podejmowanych przez większe jednostki wojska husyckiego, głównie
przez polne wojska taborytów i bliskich im ideowo husytów wschodnioczeskich zwanych orebitami, zaś od śmierci twórcy ich potęgi, uwielbianego hetmana Jana žižki,
nazywających siebie sierotkami1. Wymienione wojska obu bractw radykalnych miały
charakter mobilny i przeznaczone były do udziału w szerzej zakrojonych operacjach
wojennych.
Od początku stałym kierunkiem wspomnianych na wstępie działań były katolickie Morawy, będące ważnym oparciem sił podporządkowanych Zygmuntowi Luksemburskiemu. Równocześnie, co było także bardzo istotne, na Morawach husyci mieli
swe warowne placówki oraz swych współwyznawców i sojuszników, w razie potrzeby
udzielających im wsparcia2.
Oczywiste znaczenie miały strategiczne i materialne cele omawianych wypraw.
Pierwsze z nich wiązały się z niszczeniem sił i zasobów wroga na jego własnym terenie.
Drugie prowadziły do wywożenia zdobyczy i wymuszania okupów pieniężnych niezbędnych dla dalszego prowadzenia wojny i rewolucji. Poza brutalną rzeczywistością działań
wojennych należy jednak dostrzec wyraźne przecież husyckie cele ideowe. Wyprawy,
o których mówimy przenosiły na ziemie obce i wrogie generalny program Czterech Artykułów. Wyrazem oddziaływania ideowego strony husyckiej były manifesty przekazywane zagranicę, głównie na ziemie Rzeszy Niemieckiej. Oczywiście przedmiotem rozważań może być ich rzeczywista skuteczność propagandowa.

1

2

Pierwsza część mego referatu, odnosząca się do husyckich wypraw wojennych poprzedzających wyprawę na ziemie krzyżackie w 1433 r. stanowi skróconą część rozdziału II mojej monografii: Rewolucja husycka, t. II, Warszawa 2015 (w druku).
W tym miejscu przypominam jedynie dwa podstawowe nowsze zarysy dziejów rewolucji husyckiej: F. šmachel, Husitská
revoluce, t. I–IV, Praha 1993, zwłaszcza t. III, s. 210–232; P. Čornej, Velké dějiny zemí Koruny České, t. V: 14402–1437, Praha-Litomysl 200, s. 498, 545. Zob. również F.M. Bartoš, Hustská revoluce, t. II, Praha 1966, rozdz. III.
Zob. J. Valka, Dějiny Moravy, t. I, Brno 1991, s. 115–121.
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Manifesty i apele bywały wspólnym dziełem dowódców i księży husyckich. Wojska taboryckie i sieroce w nieporównanie bardziej dotkliwy sposób odciskały ideowe
piętna swego pobytu na najeżdżanych ziemiach. Znakiem tym były spalone i zburzone
klasztory i kościoły. Zdewastowane wnętrza świątyń, a zwłaszcza porozbijane figury
i pokłute malowidła, stanowiły spektakularny przekaz husyckiego radykalizmu wyznaniowego. Husyci nie zyskiwali przez to przychylności miejscowej ludności, która już
niezależnie od obrazy jej uczuć religijnych, wobec przybyszów spod znaku Kielicha odczuwała głównie wrogość i lęk.
Wspólna wyprawa wojsk taboryckich i sierocych w 1428 r. na ziemie austriackie
zbliżyła się do Wiednia nie próbując jednak przekraczać Dunaju3. Wzmiankowane
tu wyprawy na ziemie austriackie miały charakter niszczycielsko-łupieżczy. Palono osady na szlaku pochodu, a napadając na klasztory przed ich dewastacją nie zapominano
o ich piwnicach i magazynach. Przywóz zdobyczy miewał niekiedy swój konkretny cel.
To, co przywieziono z Austrii posłużyło zaopatrzeniu wojsk oblegających katolickie
wówczas miasto Bechyně.
W 1428 r. wojska taborycko-sieroce, początkowo wsparte przez Prażan, niszczycielskim pochodem wkroczyły na należące do Węgier ziemie etnicznie słowackie4. Dokonawszy zniszczeń na przedmieściach Preszburka wróciły do kraju z obfitą zdobyczą.
Wyprawa husyckich oddziałów na Śląsk wczesną wiosną 1428 r. przyniosła raczej
drobne potyczki niż większe bitwy5, gdyż większość księstw śląskich nie dysponowało
siłami zdolnymi przeciwstawić się wojskom, których zbliżanie się wywoływało popłoch.
Uniknął poważniejszych strat Bolko V opolski, który zawarł z husytami sojusz, jak się
okazało dość trwały.
Dla wojsk husyckich sprawą nie mniej ważną od zmagań wojennych był transport
zdobyczy w drodze powrotnej, naładowane nią wozy wymagały odpowiedniej osłony. Zwycięski wojennych pochód kończyły ugody zawierane z tymi, którzy starali się
uniknąć zagłady lub zniszczeń przystając na wysokie okupy. Strategia wojsk husyckich
nie polegała zresztą na pozostawieniu na Śląsku „spalonej ziemi”. Instalowane na Dolnym Śląsku czeskie załogi wojskowe, głównie sieroce, miały być zaczątkami przyszłego
husyckiego panowania.
Przedsięwzięciem zdolnym zniwelować nabrzmiałe wówczas wewnętrzne konflikty i nieporozumienia między stronnictwami husyckimi miała być wspólna wyprawa
adversus Theutonicos, lub wedle innego tekstu źródłowego przeciw margrabiemu miśnieńskiemu. Zbliżały się prawdziwie wielkie działania, będące jednym z najważniejszych wzlotów rewolucji husyckiej.

3
4
5

P. Čornej, Velké dějiny zemí Koruny České, t. V, s. 463 nn., 524 nn.
Tamże, s. 512 nn. Zob. też Segeš, Husitské wýpravy ve Slovensku, „Husitský Tábor”, Supplementum 3, Tábor 2007, s. 161–166.
Kronika starého kollegiáta pražského, wyd. J. Emmler w: Fontes Rerum Bohemicarum, t. VIII, Praha s.d., s. 33; Kronika Bartoška z Drahonic, wyd. J. Goll w: Fontes Rerum Bohemicarum, t. V, Praha 1893, s. 598. Zob. też P. Čornej, Velké dějiny…, t. V,
s. 524 nn.
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W początku grudnia 1429 r. na spotkaniu dowódców sił husyckich w Pradze podjęto decyzje dotyczące wspólnej zbrojnej wyprawy na ziemie Miśni i Saksonii, tereny
z których rekrutowała się poważna część sił krucjat antyczeskich6. W połowie miesiąca
ku granicom niemieckim wyruszyła armia husycka o sile niespotykanej we wcześniejszych wyprawach, oblizanej na 15–20 tysięcy uczestników. Złożyły się na nią wojska
wszystkich stronnictw i jednostek bojowych obozu husyckiego: polne wojsko taboryckie, stacjonarne wojsko Taboru, polne wojsko sieroce, wojsko sierocego związku miast,
oddziały wystawione przez Stare Miasto praskie a ponadto oddziały zbrojne czeskiej
szlachty kalisznickiej. W wyprawie uczestniczyli również, niezbyt liczni, sojusznicy
morawscy. Rolę naczelnego dowódcy przypisuje się z dużym prawdopodobieństwem
Prokopowi Łysemu.
Zbrojna wyprawa zimowa postępowała nie napotkawszy poważniejszego oporu
brzegiem Łaby ku Lipskowi. W trakcie zbrojnego natarcia, które nastąpiło po niełatwym pokonaniu przeszkód wodnych rycerstwo niemieckie zostało rozbite w sposób
przynoszący wojskowym husyckim pierwszy poważny tryumf w tej wyprawie. Dla armii husyckiej dalsza droga wojenna stała otworem. Jeden z dziejopisarzy barwnie opisał
to wydarzenie: „Chwalono Jana Zmrzlíka za to, że dzielnie na tych Niemców uderzył
i ich skutecznie pokonał. Gdy potem nadeszła noc, Czesi doczekali się przybycia pozostałych swoich wozów [przeprawianych przez rzekę Muldę], nie śpiąc całą noc czuwali
i przygotowywali się przeciw Niemcom. A nazajutrz pociągnęli ku Lipskowi i zbliżywszy się ku niemu ujrzeli, że pan [kurfirst] miśnieński kazał budy podpalić, zaś wojsko
rozpuścił. Potem Czesi swobodnie jeździli po tych ziemiach rozdzieliwszy się na pięć
oddziałów i wiele ziemi miśnieńskiej spustoszywszy pociągnęli stamtąd do Frankonii”7.
Mimo trudnych zimowych warunków husyckie wojska kontynuowały swój zwycięski pochód. Wspomniany w źródle podział armii na pięć jednostek (wedle ich przynależności) ułatwiać przemarsz po trudnych do przebycia, często wąskich drogach, a ponadto zwielokrotniał zniszczenia. Był to pochód przynoszący zagładę osiedlom i wielu
ich mieszkańcom, poprzedzony groźnymi wieściami o zbliżaniu się tych, którzy nikogo
nie oszczędzają i sami nikomu się nie poddają.
Gdy połączone siły taborycko-sieroce ruszyły w kierunku biskupiego Bambergu,
miasto opuściła załoga oraz zamożniejsi mieszkańcy świeccy i duchowni. Z miasta nie
uciekła jedynie przedmiejska biedota oraz elementy pasożytnicze i przestępcze, tłum
ten rzucił się na rabunek pozostawionego mienia. W rzeczywistości, wbrew pewnym
opiniom, nie było ludowego powstania w Bambergu, inspirowanego, czy też wspomaganego przez husytów. Wojsko husyckie pozostawiło miasto w rękach rabusiów, natomiast jego dowódcy przystali na propozycję okupu złożoną przez zbiegłą elitę miejską,
wspartą zresztą przez inne miasta obawiające się najazdu husytów. Od tej pory Prokop
6

7

O wyprawie na ziemie niemieckie: Kronika Bartoška z Drahonic, s. 600–602. Zob. F. Šmahel, Husitská revoluce, t. III,
s. 218 nn.; T. Krzenk, Die grosse Heerfahrt der Hussiten 1429–1430 und der Bamberger Aufstand im Fabruar 1430, „Mediaevalia
Historica Bohemica”, 2, 1992, s. 119–141.
P. Čornej, Velké dějiny…, t. V, s. 519 nn.
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Łysy ustalał sumy żądane od tych, którzy się poddadzą i dobrowolnie przyjmą Cztery
Artykuły8.
Wróćmy do zagadnienia materialnych celów husyckich wojennych wypraw zagranicznych, zarówno wielkiej wyprawy na ziemie niemieckie, jak i mniejszych wypraw wcześniejszych. Zdobywanie pieniędzy, kosztowności, dóbr wszelkiego rodzaju
i sprzętu było dla strony husyckiej koniecznością. Zniszczone ziemie czeskie już tylko
z najwyższym trudem utrzymywały ciężar wojny i rewolucji trwających już od ponad
dziesięciolecia, wielkie koszty pochłaniały powołane do życia niezbędne w walkach
wojska polne. Święta wojna była wielce kosztowym przedsięwzięciem – trafnie zauważył František šmahel, wykazując następnie konsekwencje tego zjawiska dla późniejszej
sytuacji ekonomicznej kraju9. Niezależnie od kosztów wynikłych z ciągłych walk ujawniała się chciwość niektórych dowódców, walczących po stronie husyckiej bardziej dla
zdobyczy niż dla chwały Prawdy Bożej.
A przecież Prawda Boża, taka jak ja pojmowano i o nią walczono we wczesnych
latach husytyzmu nie została zapomniana. Manifesty husyckie z początku lat trzydziestych10 są w tym względzie bardzo wymowne. Na szczególną uwagę zasługuje manifest
skierowany do mieszkańców Norymbergi, wydany już w czasie omawianej wielkiej wyprawy lub też przesłany temu miastu po powrocie wojsk husyckich do kraju.
Manifest z początku 1430 r. należy uznać za najważniejszy tekst propagandowy
(a także programowy) radykalnych sił husyckich skierowany zagranicę. Tekst sygnował
Prokop Łysy, dalej znani księża taboryccy Markold i Koranda a następnie Zavíč, Smolík
„hetmani z Czech”11. Manifest zwracał się bezpośrednio do mieszczan norymberskich
i im przedstawiał konkretne postulaty, choć w jego retoryce powtarzają się wezwania
do miast Rzeszy, książąt i panów, ludzi bogatych i biednych.
Tekst ma charakter ostro antypapieski i antykościelny przy wyraźnym wyciszeniu
akcentów wrogości wobec antyhusyckich autorytetów świeckich. Niezwykle ostra krytyka złego postępowania tych, którzy kierują Kościołem oraz gorszącego, grzesznego
trybu życia wyższego zwłaszcza kleru, przeważa nad wykładem husyckich zasad religijnych i ideowych. Pojawia się kierowane do adresatów manifestu wezwanie do sprzeciwu wobec apeli Kościoła o udział w krucjatach antyhusyckich. Niech nie ulegają oni
pokusie fałszywych łask duchowych obiecywanych krzyżowcom: „Zostańcie w swych
domach i przy swych zajęciach, koło swych żon i dzieci i pozwólcie, aby sam papież
ze swymi kardynałami i biskupami i z całym swym klerem przyszedł do nas i nich
w walce z nami używa tych odpustów i łask, które wam ogłasza [...] ”. Dalej ironia mie8

9
10
11

Staré letopisy české z vratislavského rukopisu, wyd. F. Šimek, Praha 1937, s. 58; dalej w skrócie SLČ (vratisl.). Podobnie jak
powyższy, również inne cytaty źródłowe podaję w przekładzie polskim.
P. Čornej, Velké dějiny…, t. V, s. 522.
F. Šmahel, Husitská revoluce, t. III, s. 221 oraz t. IV, s. 54 nn.
Zob. czeskojęzyczną edycję manifestów husyckich: Husitské manifesty, Soubor textů shromaždil A. Molnár, Praha 1986. Źródłom tym wnikliwe studium poświęcił J. Nikodem, Język propagandy manifestów husyckich z lat 1430–1431, w: Wielkopolska.
Polska. Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski,
Poznań 2009, s. 257–278
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sza się z groźbą: „już my z pomocą Boga Wszechmogącego dostarczymy im odpustów
do syta! ”12.
W manifeście wyróżnia się wezwanie do sekularyzacji mienia kościelnego: „Ejże,
mili panowie, królowie i książęta, miasta Rzeszy i wszyscy ludzie biedni i bogaci, jeśli
dotąd spaliście, to teraz się przebudźcie [...] odbierzcie to, co do was należy a nie do niego” (to jest Kościoła)13. Podstawowe postulaty husyckie zawarte w Czterech Artykułach praskich przytoczono w kolejności innej, niż ustalona pierwotnie. Na pierwszym
miejscu przytoczone taborycki postulat karania jawnie popełnianych grzechów śmiertelnych. Na drugim odebranie bogactwa „papieżowi i całemu klerowi, od najwyższego
do najniższego” i pozbawienie ich mocy świeckiej, „tak by stali się ubogimi i podobnymi
Apostołom”. Na trzecim i czwartym miejscu przywołano artykuły o swobodnym głoszeniu Słowa Bożego oraz o udzielanie komunii wedle ustanowienia Bożego i świadectwa
Ewangelii.
Wyłożono wreszcie w manifeście postulat spotkania z przedstawicielami strony
katolickiej celem przedyskutowania stanowisk w sprawach dotyczących wiary i zasad
życia chrześcijańskiego. W debacie tej wzięliby udział ludzie świeccy oraz „biskupi i nauczyciele” obu stron14.
Doświadczeni taboryccy księża i dowódcy redagując tekst manifestu z pewnością
nie przewidywali jego roli apostolskiej: przekonania odbiorców o wyższości, czy też
słuszności, husyckiej doktryny religijnej, lub zasad światopoglądowych. Raczej starali
się przekonać mieszkańców ziem niemieckich, że zniszczenia i okrucieństwa towarzyszące wyprawie wojennej nie wynikają z agresji najeźdźców i ich chęci zysku, lecz są odpowiedzią na kierowane do Czech wyprawy krzyżowe.
Norymbergi, miasta dużego i dobrze ufortyfikowanego, wojska husyckie nie próbowały zdobywać przystając na przyjęcie okupu w ustalonej sumie15. Wyprawa na ziemie niemieckie zimą 1429/1430 zbliżała się do końca. Była ona wielkim tryumfem
połączonych wojsk husyckich a wywalczonym głównie przez taborytów i sierotki,
choć także nie bez zasług dowódców kalisznickich. Była sukcesem militarnym armii
czeskiej poprzez pasmo zwycięstw odnoszonych zarówno w polu, jak przy zdobywaniu umocnionych punktów oporu. Przyniosła też znaczne korzyści materialne. Autor
jednej z wersji Starych letopisów czeskich oceniając ten tryumf użył zdania, które później podchwycili historycy husytyzmu cytując zwłaszcza pierwszą część wyrażonej tam
opinii „Ta wyprawa była tak wspaniała, że nie znalazł się, ani nie znajdzie się nikt, kto
by pamiętał podobną, dokonaną przez samych Czechów”16. Przytaczając tę emocjonalną i sugestywną pochwałę z zawartym w niej określeniem „wspaniała” (spanilá jízda),
nie zawsze zauważa się dalszy, mniej już entuzjastyczny ciąg wypowiedzi kronikarza:
12
13
14
15
16

Husitské manifesty, s. 170.
Tamże, s. 160.
Tamże, s. 165.
Tamże, s. 159.
Kronika Bartoška z Drahonic, s. 601.
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„Gdyby oni stale mieli na względzie swą cześć, mogliby wówczas pociągnąć dokąd tylko
by chcieli, bo wszystkie ziemie ich się bały, ale oni z chciwości zbyt sobie cenili zdobycze
i zamiast iść naprzód wrócili z powrotem naładowawszy nimi pełne wozy”17. Ujawniła
się gorycz autora utrakwisty wspominającego nie tak dawny jeszcze czas, gdy w walce
o zwycięstwo Prawdy Bożej pogardzano złotymi i srebrnymi przedmiotami zaś kosztowne tkaniny rzucano w błoto, ze zdobyczy ceniąc to tylko, co służyło bezpośrednio
prowadzeniu działań wojennych.
Zanim wojska husyckie wróciły do Czech, ich dowódcy spotkali się na zamku Beheimstein w pobliżu Norymbergi z swymi możnymi, niedawnymi wrogami. W trakcie
spotkania kurfirst Fryderyk Brandenburski przedstawił husytom możliwość przeprowadzenia dysputy na temat Czterech Artykułów Praskich, która by nastąpiła w trakcie wiosennego sejmu Rzeszy w Norymberdze18. Sensacyjna informacja o planowanej
debacie z husytami szybko rozeszła się na terenie Rzeszy a następnie trafiła do Rzymu.
Sprzeciw, przed którym ugiąć się musiał kurfirst brandenburski, wyraził zarówno papież, jak król Zygmunt, ten ostatni nie chcą tracić prymatu w przyszłych porozumieniach z husytami19.
Wyprawa wojenna polnego wojska sierotek na ziemia państwa krzyżackiego, rozpoczęta w czerwcu 1433 r. a zakończona jesienią tegoż roku, zapisała się w dziejach
husyckich orężnych wypraw zagranicznych jako najdalsza i prowadząca szlakami
w większości dotąd nieznanymi zwyskięskim spadkobiercom Jana žižki20. Zabłysła
wówczas gwiazda sierocego hetmana Jana čapka z San posiadającego już zresztą spore
doświadczenie bojowe. Historycy husytyzmu widzą w wyprawie nad brzeg Bałtyku wydarzenie zamykające cykl „wspaniałych pochodów wojennych” (spanilé jízdy) podejmowanych w późnych latach rewolucji, dostrzegając przy tym jej specyfikę odróżniającą
ją od wcześniejszych zbrojnych wypraw wkraczających na ziemie obce.
Wojenne wkroczenie na ziemie państwa krzyżackiego było efektem porozumienia polsko-czeskiego ustalonego w Pabianicach latem 1432 r., w myśl którego słynne
ze swych zwycięstw husyckie wojska polne stać się miały wzmocnieniem wojsk polskich
w zamierzonej nowej fazie wojny z Zakonem Krzyżackim21. Wojsko sieroce, zgodnie
z umową zaopatrywane i wynagradzane przez stronę polską, było więc na czas wyprawy wojskiem najemnym, realizującym militarne i polityczne cele polskiej monarchii22.
Równocześnie zapewniało sobie rolę wojska sojuszniczego, posiadającego ograniczoną
17
18
19

20
21

22

SLČ (Vratisl.), s. 58.
Tamże s. 58.
F. Šmahel, Husitská revoluce, t. III, s. 222–225. Zob. również J. Nikodem, Od Brna do Igławy. Husyckie misje dyplomatyczne
z lat 1419–1436, „Kwartalnik Historyczny”, 121, 2014, nr 1, s. 119 n.
F. Šmahel, Husitská revoluce, t. III, s. 224 nn.
O wyprawie wojennej polnego wojska sierotek na ziemie państwa krzyżackiego zob. O. Odložilik, Husyci na brzegu Bałtyku w 1433 r., „Rocznik Gdański” 1933–1934, s. 110–125; M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308–1521),
Gdańsk 1993, s. 162–185; F. Šmahel, Husitská revoluce, t. III, s. 208 n. Obszerne studium J. Macka, Sławny pochód husytów
nad Bałtyk w 1433 r., stanowiące część jego publikacji Husyci na Pomorzu i w Wielkopolsce, Warszawa 1955 oparte na sporej
kwerendzie źródłowej łączy w sobie wszelkie cechy tendencyjnej interpretacji pseudomarksistowskiej.
O politycznych i ideowych uwarunkowaniach omawianej wyprawy zob. J. Nikodem, Polska i Litwa wobec husyckich Czech
w latach 1420–1433, Poznań 2004, s. 386 nn., s. 397 nn.

~ 30 ~

Artykuły i rozprawy

autonomię w zakresie dowodzenia (wpływał na to, mimo różnych nieporozumień, autorytet Jana čapka z San) oraz w zakresie realizacji szczegółowych zadań militarnych.
Dowódcy i politycy stronnictwa sierotek widzieli w uczestnictwie swego wojska polnego we wspólnej wyprawie polsko-czeskiej na ziemie pruskie spodziewane korzyści
materialne, w postaci należnych Czechom zdobyczy wojennych, części okupów wymuszanych na wrogach (rolę odgrywały nader zachęcające doświadczenia poprzednich
wypraw) oraz w postaci wynagrodzenia obiecanego przez Władysława Jagiełłę. Poza
zabezpieczeniem materialnego bytu wojska istotnym celem było utrzymanie jego wartości bojowej; wojska polne nie wykorzystywane w walkach na szerokich frontach byłyby wszak dla bractw radykalnych narzędziem mało użytecznym a przy tym wielce
kosztownym. Wyprawa sieroca realizowała wreszcie ważny cel militarny i polityczny
obozu husyckiego: niszczenie sił i zasobów wroga na jego własnym terenie23. Czesi widzieli w Zakonie Krzyżackim realne zagrożenie, pamiętając jego wsparcie udzielane
wyprawom krzyżowym, intensywną agitację antyhusycką na terenie państwa zakonnego i spodziewany udział w kolejnej krucjacie.
W publikacjach poświęconych omawianej problematyce akcentowano konsekwentną gotowość stronnictwa sierotek we wspólnej polsko-czeskiej wyprawie wojennej, zauważalną zwłaszcza w zestawieniu z nader wstrzemięźliwym i ostatecznie odmownym
stanowiskiem taborytów. Postawa przywódców taboryckich wynikać mogła z różnych,
nie zawsze dla nas jasnych motywów. Wydaje się wszakże, że główną przeszkodą były
wcześniejsze plany dotyczące wykorzystania polnego wojska taboryckiego. Zauważmy,
że w czasie gdy sierotki uczestniczyły jeszcze w wyprawie na ziemie krzyżackie, taboryci
pospiesznie przystąpili do oblężenia Pilzna24, przedsięwzięcia bez wątpienia doniosłego
dla dalszych losów rewolucji husyckiej. Należy też pamiętać o innym aspekcie nader
istotnym: dla Czechów wojenne współdziałanie z Polakami łączyło się z wątpliwym ideowo sojuszem ze stroną katolicką, politycy sierocy musieli przełamać bardziej lub mniej
jawne opory w tej dziedzinie. W Polsce opory wobec współdziałania z armią heretycką
również były silne. Przełamując je Władysław Jagiełło ściągał na siebie niezadowolenia
części polskiego episkopatu, nieprzychylny oddźwięk w Kościele Powszechnym, gniew
Zygmunta Luksemburskiego25.
Akces wojska sierocego do udziału we wspólnej polsko-czeskiej wyprawie wojennej i czasowe pozostawanie w służbie króla polskiego narzucały Czechom ograniczenie
manifestowania ich tożsamości husyckiej. Umiar wynikający ze zobowiązań sojuszniczych ujawnił się już w czasie poprzedzającym wspólną wyprawę. W wypowiadającym wojnę licie do Wielkiego Mistrza Zakonu26, sygnowanym przez przedstawicieli
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P. Čornej, Velké dějiny, … t. V, s. 498 nn.
Tamże.
Z licznej literatury przedmiotu dotyczącej oblężenia Pilzna zob. F.M. Bartoš, Hustská revoluce, t. II, rozdz. VII, P. Čornej,
Lipanská křížovatka, Praha 1992, s. 77–99; F. Šmahel, Husitská revoluce, t. III, s. 274 nn., 285 n.
Kwestię powyższą rozważa J. Nikodem przyjmując wspólną akceptację polskich czynników politycznych i kościelnych dla
wyprawy wojennej polsko-czeskiej na ziemie Zakonu – J. Nikodem, Polska i Litwa…, s. 388 nn.
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stronnictw husyckich (a zatwierdzonym przez czeski sejm krajowy) wprawdzie wypomniano Zakonowi wspieranie krucjaty antyczeskiej pod wodzą Zygmunta Luksemburskiego, lecz wysunięto również zarzut krzywd wyrządzonych polskiemu monarsze
i ziemiom jego państwa. Później, w trakcie wyprawy, we wspólnych wystąpieniach dowódców czeskich i polskich nie znajdziemy żadnych wątpliwych akcentów ideowych:
wspomniane teksty były bez wątpienia starannie uzgadniane. List Mikołaja z Michałowic i Jana čapka z San do mieszczan gdańskich27 odznaczał się umiarem i tonem
swoistej życzliwości z jaką ostrzegano adresatów przed zgubnymi dla nich krokami
wojennymi. Współdziałanie polsko-czeskie pozbawiałoby przywódców sierocych
inicjatywy kierowania ideowych manifestów husyckich do mieszkańców ziem położonych na szlakach wojennych pochodów. Ale też inna była sytuacja i inny ogólny
kontekst sierocej wyprawy antykrzyżackiej w stosunku do wcześniejszych wypraw
na ziemie niemieckie. Jan čapek z San i niżsi przywódcy sierocy nie przewidywali
przemawiania do wrogów językiem innym niż język wojny wyrażający się w zagładzie
ludzi, dewastacjach ich mienia oraz obiektów wzniesionych ich rękoma. Przeciwnik
spotykany na ziemiach krzyżackich nie był dla husytów potencjalnym pośrednikiem
w pożądanych kontaktach ze stroną katolicką.
A przecież, mimo wypowiedzianych tu zastrzeżeń, podtrzymywanie i manifestowanie husyckiej tożsamości przez wojska sieroce nie budzi wątpliwości. Dotyczyło
to między innymi rytuału przemarszu wojska. Potwierdzają to zarówno źródła pisane,
jak i szczególnie tu dla nas istotne źródła ikonograficzne. Wawrzyniec z Březovej przekazał opis wojennego przemarszu oddziału taborytów poprzedzanego przez księdza
niosącego hostię w drewnianej monstrancji wznoszonej na wysokiej żerdzi28. Ikonograficzne wyobrażenia maszerującego wojska husyckiego znamy z zabytków pochodzących z drugiej połowy XV w.: słynnego Kodeksu Jenajskiego oraz z Rękopisu Getyngskiego29. W obu wyobrażeniach na czele oddziału uzbrojonego w husyckie narzędzia
walki jedzie konno ślepy hetman, „žižka nasz brat wierny: objaśnia napis nad jego głową
w Kodeksie Jenajskim. W obu ujęciach jest on raczej wodzem całego wojska husyckiego
niż wojowników jednego ze stronnictw: taborytów lub wschodnioczeskich orebitów,
poprzedników sierotek. W obu wyobrażeniach plastycznych widzimy ponadto silnie
eksponowaną postać wojownika niosącego chorągiew z kielichem, doniosłym, umiłowanym symbolem husyckiego utrakwizmu: motyw ten nie ujawnia nam jeszcze bliższej
przynależności maszerującego wojska. Zatrzymajmy się natomiast przy postaci księdza
z monstrancją: w odróżnieniu od poprzednich postaci jego wygląd nie jest ani stereotypowy ani ogólnohusycki. Ksiądz z tonsurą, z ogoloną twarzą, w stroju liturgicznym,
z pewnością nie jest księdzem taboryckim, gdyż ten nie miałby wystrzyżonej tonsury,
zapewne miałby brodę i odziany byłby w zwykłą, szarą szatę, nie przypominającą znie-

27
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Scriptores Rerum Prussicarum, t. III, Leipzig 1866, s. 500
Codex epistolariss aeculi decimi quinti, t. III, wyd. A. Lewicki, Kraków 1894, nr 19, s. 525.
Vavřinec z Březové, Kronika husitská, wyd. J. Goll w: Fontes Rerum Bohemicarum, t. V, Praha 1893, s. 427–428.
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nawidzonych przez taborytów ornatów30. Sądzę więc, że można bez wątpliwości rozpoznać w uczestnikach wojskowego przemarszu przedstawionych w obu zabytkach polne
wojsko sieroce. Obecność postaci žižki byłaby tu oczywiście anachronizmem, zrozumiałym jednak przy spojrzeniu z perspektywy kilku dziesięcioleci; žižka jako wielki,
zwycięski hetman husycki był nieśmiertelny.
Ikonograficzne wyobrażenia bitew wojsk husyckich z wojskami katolickimi wyróżniają obie walczące strony właściwymi dla nich symbolami religijno-ideowymi: kielichem lub krzyżem na chorągwiach31. Badania nad symbolem husyckiego kielicha potwierdzają jego obecność w wojskach podejmujących wojenne wyprawy32. Odnosiłbym
to również do wyprawy wojska sierocego na ziemie krzyżackie.
Przekazywane przez krzyżackiego kronikarza słowa Jana čapka z San skierowane
do jego wojowników wyrażały dumę ze zwycięskiego pochodu Czechów walczących
z wrogami Prawdy Bożej oraz osobistą dumę hetmana husyckiego wojska: „Oto bracia,
jesteście świadkami, że dotarłem [z wami] aż do krańca ziemi (in fines terre) i że dalej
już iść nie mogę z powodu wód morskich”33. Konrad Bitschin nie ukrywał nienawiści
do wodza heretyckich najeźdźców określanego jako latro insignis Zceppko, dux exercitus Hussitarum34, lecz w tym przypadku przekaz jego można uznać za wiarygodny.
Słowa Čapka bez wątpienia wzmogły radość jego wojowników ze zwycięskiego zakończenia wojennego pochodu i dotarcia nad niewidziane nigdy dotąd morze. Zarówno
Konrad Bitschin jak i Długosz odnotowali napełnianie przez Czechów flasz wodą morską, swoistym świadectwem uczestniczenia w dalekiej, zwycięskiej wyprawie, o której
będzie się opowiadać po powrocie do kraju35. Długosz wspominał jeszcze o wspólnych,
będących udziałem wojowników polskich i czeskich igraszkach w przybrzeżnych wodach Bałtyku36.
Dewastowanie obiektów sakralnych w trakcie wyprawy (idzie tu głównie o klasztory w Pelplinie i w Oliwie) obciążało – czego nie ukrywał Długosz – oba wojska.
W przypadku wojowników husyckich działaniom takim towarzyszyły motywy ideowe:
zwłaszcza kościoły dedykowane świętym (a nie Bogu) były wedle nich przybytkami bałwochwalstwa, zaś klasztory siedzibami próżniaczych i grzesznych mnichów. Konrada
Bitschina oburzały świętokradcze wedle niego i okrutne działania wojsk sierocych, nie
zadowalających się – jak akcentował – pustoszeniem najechanych ziem i rabowaniem
mienia ludności37.
30
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Reprodukcje obu zabytków zestawia i omawia J. Smrčka, K náboženské praxi husitského vojska, „Husitský Tábor”, Supplementum 3, Tábor 2007, s. 291–306 (reprodukcje – s. 304–305).
Na temat niezwykle zaciętych ogólnohusyckich sporów o używanie ornatów w liturgii zob. m.in. J. Kejř, Mistři pražské uiniversity a kněží táborští, Praha 1981, s. 46. Zob. też S. Bylina, Rewolucja husycka [t. I], Warszawa 2011, rozdz. VIII: Liturgia
w dniach rewolucji.
Zob. F. Šmahel, Válka symbolů: husa a kalich proti křiži, w: tegoż, Mezi středověkem a reňesancí, Praha 2002, s. 176–186. Zob.
też F. Šmahel, Husitská revoluce, t. IV, ilustr. 83.
F. Šmahel, Válka symbolů, s. 177 i 181.
Chronik von Conrad Bitschin, wyd. M. Toeppen w: Scriptores Rerum Prussicarum, t. III, s. 503.
Tamże.
Chronik von Conrad Bitschin, s. 503; Jana Długosza Roczniki czyli kroniki…, Księga XI, Warszawa 2003, s. 110.
Jana Długosza Roczniki…, Księga XI, s. 110.
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W określonych sytuacja sieroce dowództwo realizowało zasady i praktyki rewolucyjnej sprawiedliwości. Jeśli nie zabijano jeńców krzyżackich uzyskując pożądane
okupy za ich uwolnienie, to łaska ta nie dotyczyła ujętych Czechów pozostających
w służbie krzyżackiej. Odnosiło się to również do przebywających na emigracji księży,
w niektórych przypadkach może odstępców od utrakwizmu. Jednych i drugich karano
śmiercią w ogniu: na zbiorowych stosach, lub pojedynczo w beczkach napełnionych
smołą. W obozie czeskim pod Tczewem na rozkaz Jana Čapka rozpalono olbrzymi stos.
Długosz przypisał sierocemu hetmanowi przemówienie wygłoszone do skazańców bezpośrednio przed egzekucją. Według słów polskiego kronikarza Čapek nie wypominał
im zdrady Kielicha i sprzeniewierzenia się Czterem Artykułom praskim, lecz służbę
Niemcom przeciw własnemu narodowi (contra nationem propriam) a także najemy
udział w walkach przeciw królowi i Królestwu Polskiemu, bliskiemu Czechom propter
linguam identitatem38. Przekaz Długosza, nie wiemy na ile ścisły, wydaje się w miarę
wiarygodny. Jan Čapek nie chciał i zapewne nie mógł uzasadniać swego wyroku zdradą ideałów husyckich i husyckiej wspólnoty, która w oczach polskich, tymczasowych
sojuszników nie przestała być wspólnotą heretycką, jeszcze nie przywróconą Kościołowi. Zapalenie stosu było demonstracją husyckiej tożsamości zrozumiałą bez zbędnych
komentarzy.
W ówczesnym piśmiennictwie krzyżackim Czechów uczestniczących w wyprawie
na ziemie zakonne przedstawiani jako uosobienie zła, gdyż łączyli oni w sobie występki
heretyków i najeźdźców. W utworach nazywanych planctae, przedstawiających nieszczęsny los ziem najeżdżanych przez husytów odnaleźć można tony goryczy i nienawiści39. Obce były one Długoszowi, lecz pisząc o zwycięskiej dla sił polskich wyprawie nie
wyrzekł się swej zadawnionej niechęci wobec kłopotliwych sojuszników. Wyraźnie pomniejszał wojenne sukcesy Czechów a niektóre ich działania przemilczał. Usilnie starał
się oczyścić Polaków z ewentualnych zarzutów ulegania wpływom husyckim: Polacy
niszcząc kościoły i klasztory w państwie krzyżackim bynajmniej nie naśladowali w tym
Czechów, lecz mścili się za wcześniejsze podobne postępki Krzyżaków40. Nie poprzestając na takim wyjaśnieniu zapewniał przyszłych czytelników swego dzieła: „W czasie
tej wojny bowiem Polacy nie przejęli nic z obyczajów czeskich, a raczej za sprawą Boga,
który kierował ich sercami, zaczęli od tego czasu goręcej nienawidzić ich herezji, sekty i obyczajów”41. Z cytowanego tekstu mogłoby wynikać, że Czesi nie ukrywali przed
polskimi sojusznikami swej wyznaniowej i obyczajowej odrębności, natomiast zgodnie
z tym, co poprzednio mówiliśmy, z pewnością zachowywali w tym umiar. Co zaś się
tyczy niebezpieczeństwa husyckich wpływów na polskich uczestników wojennej wy-
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Chronik von Conrad Bitschin, s. 503.
Jana Długosza Roczniki…, Księga XI, s. 109.
Konrad Bitschin, Epistola Ecclesie deplanctoria ad omne terre, wyd. M. Toeppen w: Scriptores Rerum Prussicarum, t. III, s. 515.
Tamże, s. 113.
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prawy, to bez wątpienia było no znacznie mniejsze, niż sugerował to Długosz, zawsze
pilny i czujny strażnik katolickiej ortodoksji.
W czeskich źródłach historiograficznych, chronologicznie bliskich interesującym
nas wydarzeniem wyprawa na ziemie krzyżackie pozostawiła ślad nikły. Stosunkowo
najwięcej miejsca poświęcił jej katolicki kronikarz Bartošek z Drahonic odnotowując,
zgodnie ze swymi zainteresowaniami, liczebność wojska, z którym in adiutorio regi
Polonie contra ciuciforos Prutenos pospieszył Čapek, dowódca polnego wojska sierotek42. Wspomniał tez o wielkich szkodach poczynionych wrogom. Jeszcze mniej do powiedzenia miał kronikarz zwany Starym Kolegiatem praskim litującym się nad tymi
wojownikami sierocymi, którzy jakoby w czasie wyprawy mieli pomrzeć z głodu43.
Autor jeden z wersji serii dziejopisarskiej znanej jako Staré letopisy české odnotował
zwycięstwo czesko-polskie na ziemi pruskiej (a Prušany silne porazili) a także przyprowadzenie przez sierotki do Czech zdobycznego wielbłąda44, już niedługo zresztą
odebranego im przez wrogów pod Pilznem.
Relacjonując lakonicznie ostatnią wyprawę wojenną wojsk husyckich kronikarze
czescy jak gdyby wstrzymali oddech przed opisywaniem doniosłych wydarzeń schyłku
i końca rewolucji husyckiej: nieudanego oblężenia katolickiego Pilzna, praskiej konfrontacji sił husyckiej lewicy z siłami koalicji kalisznicko-katolickiej, bitwy pod Lipanami,
tragicznej dla wojsk polnych i dla całego bloku radykalnego, i wreszcie restauracji monarchii luksemburskiej w Czechach.
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Kronika Bartoška z Drahonic, s. 611.
Kronika starého kollegiáta, s. 34.
SLČ (Vratisl.), s. 56.
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Krzysztof Bracha (Warszawa)

Korespondencja z Władysławem II Jagiełłą
i Kazania Betlejemskie Jana Husa w sprawie Grunwaldu
Wśród wielu zagadnień, jakie analizowano w dotychczasowych studiach nad historią bitwy grunwaldzkiej, wiele pozostaje nadal na marginesie lub wciąż czeka na badaczy. Braki te odczuwamy szczególnie w przestrzeni „około grunwaldzkiej”, m.in. w tematyce rodzącej się tradycji grunwaldzkiej, a zwłaszcza memoryzacji bitwy jako kamienia
węgielnego historycznej świadomości Polaków i Litwinów, z której wyłoniła się data
pierwszego w dziejach Polski święta o charakterze patriotycznym, przypominanego
przede wszystkim w powtarzalnym dorocznym cyklu późnośredniowiecznych kazań
w święto Rozesłania Apostołów – Divisio Apostolorum (15 lipca)1.
Jeśli wspomniany proces wpisuje się w nurt, rzec można, sakralizacji pamięci lub
liturgicznego wspomnienia o wiktorii grunwaldzkiej, to podjęta w artykule tematyka
mieści się w programie promocji politycznej Grunwaldu. Należą do niej działania dyplomatyczne dworu królewskiego i samego Jagiełły oraz polityczna akcja propagandowa celem powiadomienia o zwycięstwie pod Grunwaldem2. W tym ciągu wydarzeń,
rozpętanej walki dyplomatycznej, wzajemnych pretensji polsko–krzyżackich, rywalizacji o afirmację możnych tego świata i prób zrzucenia odium za przelaną krew między
chrześcijanami, relacje polsko–litewsko–czeskie wydają się szczególnie interesujące.
Wpłynęło na to kilka powodów: tradycyjne ścisłe kontakty między słowiańskimi sąsiadami, udział Czechów po obydwu stronach konfliktu także w trakcie bitwy, narastający
klimat religijny rodzącego się husytyzmu, kontestacji i krytycyzmu dotychczasowych
form pobożności i negatywnych zjawisk w łonie duchowieństwa, w tym wśród zgromadzeń zakonnych i wreszcie kwestie narodowościowe.

1

2

Formularz polecenia danego duchowieństwu, aby odbyło uroczystą procesję dnia 15.07 jako rocznicę Grunwaldu (bez
daty rocznej), ed. Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 2, wyd. A. Lewicki, Kraków 1891 (Monumenta Medii Aevi Historica t. 12), Dodatek nr 10, s. 478–479. Por. ostatnio: K. Bracha, Święto wiktorii grunwaldzkiej w kaznodziejstwie polskim
późnego średniowiecza, w: Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między historią a tradycją. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Grunwald–Tannenberg–Žalgiris” zorganizowanej 20–24 września 2010 r. w Malborku
i Krakowie, red. K. Ożóg, J. Trupinda, Malbork 2013, s. 231–247, gdzie także dalsza literatura zagadnienia; M. Starnawska, Grunwald, Jerozolima i święto Rozesłania Apostołów, w: tamże, s. 221–228.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010, s. 564–571; E. Potkowski, Pismo i polityka. Początki publicystyki politycznej w Polsce XV wieku, w: tegoż, Książka
i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006, s. 37–41.
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Stosunek Czechów w tym także rodzącego się ruchu husyckiego do konfliktu polsko–krzyżackiego nie spotkał się dotychczas ze szczególnym zainteresowaniem, ale
jest powtarzalnym wątkiem na marginesach studiów nad dziejami konfliktu. Wiemy
wiele na temat złożonych i zmiennych relacji czesko–polskich w dobie Grunwaldu,
mniej zaś o stanowisku samego Husa3. Dostępne źródła nie ułatwiają zadania, ale pytanie o opinie czeskiego reformatora pozostaje intrygujące. Luksemburgowie wszak
popierali zakon, który posiadał w Czechach swoje komandorie4, a wieść o klęsce Krzyżaków wywołała wśród nich burze i m.in. plan wyprawy odwetowej na Polskę wyznaczonej na 29 września 1410 roku wysunięty przez Wacława IV, co jak wiemy, było
podyktowane doraźną polityką w obliczu zbliżającej się nowej elekcji króla rzymskiego we Frankfurcie nad Menem (20.09 i 1.10. 1410 r.)5. Przypomnijmy jeszcze kolejny powód, o którym ironizował już Jaromír Mikulka, że w dawniejszej historiografii
pojawiały się poglądy skrajne, jakoby bez bitwy grunwaldzkiej miała się nie dokonać
rewolucja husycka, a w przypadku polskiej porażki, Czechów miał czekać los Serbów
łużyckich6.
Wieści o klęsce Zakonu dotarły także do samego Husa. W ramach akcji propagandowej Jagiełło wysłał do Czech dwa listy: z 11 listopada 1410 r. do czeskiego szlachcica, posła Wacława IV w kurii Henryka z Rožemberka oraz gdzieś z końca grudnia
1410 r. na Uniwersytet Praski7. Na pierwszy nie znamy odpowiedzi. Na drugi, który
3

4

5

6

7

Przegląd badań w ciągu ostatnich 50 lat dał ostatnio S. Jóżwiak, Review of Research on the Battle of Grunwald (15th July 1410)
in Historical Studies over the Past Half–Century, „Quaestiones medii aevi novae”, vol. 18, 2013, s. 281–302 oraz S. Ekdahl,
Probleme und Perspektiven der Grunwaldforschung, w: Conflictus magnus apud Grunwald 1410, s. 81–89. Por.: J. Goll, Čechy a Prusy ve středověku, Praha 1897, s. 83–134; F. Tadla, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských, Praha 1897
(Spisův poctěných jubilejní cenou Král. České společnosti náuk v Praze, čislo VIII), s. 143–144; E. Maleczyńska, Ruch
husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959; Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411,
Toruń 1964; A. Strzelecka, Ze studiów nad stosunkami polsko–czeskimi za Wacława IV i Jagiełły, „Małopolski Studia Historyczne”, R. VIII, z. 3/4, Warszawa 1965, s. 46–60; A. F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej w XIV–XV w., Warszawa 1968; tenże, Pogrunwaldzkie polemiki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno–Społeczne”,
Seria I, z. 45, Łódź 1966, s. 45–66; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku, Poznań 1972; S. M. Kuczyński, Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411, Warszawa 1980; M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 1986; P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej
Polsce, Lublin 1998; M. Nodl, Sędzia polubowny–Wacław IV. Międzynarodowe aspekty politycznej rywalizacji monarchii polsko–
litewskiej i Zakonu Krzyżackiego, w: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410–2010, red. T. Ossowski, Kielce
2010, s. 21–32; J. Grygiel, Polska a Czechy w dobie bitwy grunwaldzkiej, w: tamże, s. 33–47; R. Trimoniene, Echa bitwy pod
Grunwaldem w Czechach i na Węgrzech w XV wieku, w: Conflictus magnus apud Grunwald 1410, s. 207–212; H. Boockman,
Zakon krzyżacki, Gdańsk 2002; S. Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, Kraków 2010; T. Graff, Kościół
w Polsce wobec konfliktu z Zakonem Krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Kraków 2010; M. Jučas, Grunwald 1410, Kraków 2010; S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski
i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, passim.
M.in. skonfiskowane przez Wacława IV po grunwaldzkiej bitwie za niespłacone długi Zakonu wobec Czech w Slavkowie,
Dobrovicich i Chomutovie, ponadto Blatná, Býčkovice, Řepin. Por.: M. Nodl, Sędzia polubowny – Wacław IV, s. 29; L. Jan,
Zkáza českomoravské bailie řádu německých rytířů, „Časopis Matice Moravské”, t. 117, 1998, s. 383–391; M. Čapský, Zbraně
a zbroj v inventářích komend českomoravské bailie řádu německých rytířů, „Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis”, t. 7, 2007, s. 59–66.
J. Grygiel, Polska a Czechy w dobie bitwy grunwaldzkiej, s. 46–47. Por. też: R. Trimoniene, Echa bitwy pod Grunwaldem w Czechach i na Węgrzech w XV wieku, s. 210–212.
J. Mikulka, Mistr Jan Hus a Polsko, „Slovanské historickie studie”, t. 2, 1957, s. 122; T. Lehr-Spławiński, K. Piwowarski,
Z. Wojciechowski, Polska–Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice–Warszawa 1947, s. 75.
Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 3. Dodatek nr 2, ed. A. Lewicki, Kraków 1894 (Monumenta Medii Aevi Historica, t. 14), s. 498–500 (Inowrocław, 11 Listopada 1410). Por.: S. Ekdahl, Grunwald 1410, s. 139–141; E. Potkowski, Pismo i polityka, s. 41–42; S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy, s. 565–566.
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interesuje nas najbardziej, odpowiedział jak wiemy, ówczesny rektor Uniwersytetu
w Pradze Jan Hus według niepewnej datacji wydawcy w lutym–marcu 1411 r. List był
już wielokrotnie przedmiotem komentarzy na marginesach szerszych ujęć, choć nie
poszły za tym bliższe zainteresowania i pytania o stosunek Husa i szerzej Czechów
do Grunwaldu. Na problem ten zwrócił uwagę szerzej jedynie wspomniany wyżej
J. Mikulka już stosunkowo dawno w 1957 roku8.
Nie znamy drugiego listu Jagiełły, który się nie zachował, ale już Jadwiga Krzyżaniakowa domyślała się jego treści na podstawie innych listów polskiego monarchy
do królowej Anny oraz do bpa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca9. Mowa tu o obecnym w liście Husa wędrownym motywie dwóch mieczy, przejętym prawdopodobnie
z „Cronica conflictus”10, powtórzonym także we wspomnianym liście Jagiełły do Henryka z Rožemberka11.
Znamy zaś odpowiedź Husa, która już dwukrotnie była przedmiotem edycji krytycznych12. Z treści listu wynika, że wiadomość o wiktorii przyniósł do Pragi Onesz
z Górki (Oness de Huorka, Oneš z Hůrky), jak się przypuszcza, czeski rotmistrz wojsk
zaciężnych. Od jego nazwiska rozpoczyna się list Husa w słowach bardzo wzniosłych
i nie kryjących radości ze zwycięstwa. „Gdy Onesz z Górki poseł Waszego Majestatu
przyniósł wieść o zwycięstwie i chwalebnej ugodzie, tak wielką memu sercu uczynił radość, że ani pióro tego nie opisze, ani słowa moje nie zdołają wyrazić tego, co się godzi”13.
Hus wynosił pokorę króla polskiego, którego, co nie jest bez znaczenia w kontekście
oskarżeń o powierzchowną chrystianizację i fałszywą pobożność14, nazywał najbardziej

8

9

10

11

12

13

14

J. Mikulka, Mistr Jan Hus a Polsko, passim; A. F. Grabski, Pogrunwaldzkie polemiki, s. 61; E. Potkowski, Pismo i polityka, s. 42;
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy, s. 566.
Copia epistole regis Polonie directe noviter sue consorti de victoria per eum habita contra Prutenos, ed. E. Strehlke, Scriptores
Rerum Prussicarum, t. 3, Leipzig 1866, s. 425–426; List Władysława Jagiełły do Alberta biskupa poznańskiego…; List tegoż
do królowej…, t. 2, ed. A. Bielowski, Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872, s. 865–867. Por.: J. Krzyżaniakowa,
Kancelaria królewska Władysława Jagiełły, s. 196; P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, s. 38–39, przyp. 25; S. Ekdahl,
Grunwald 1410, s. 131–136, 141.
Cronica conflictus [materiał do kazania], rękopis Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Kórniku 1506, f. 1r–10r; wyd. Cronica
conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410, ed. Z. Celichowski, Poznań 1911, s. 15–31; Scriptores rerum
Prussicarum, t. 3, wyd. E. Strehlke, Leipzig 1866, s. 434–439; Monumenta Poloniae Historica, wyd. A. Bielowski, t. 2, Lwów
1872, s. 897–904. Tłum.: Kronika konfliktu Władysława króla Polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przeł. J. Danka,
A Nadolski, Olsztyn 1988. Por.: A. Prochaska, Długosz a Cronica conflictus o bitwie grunwaldzkiej, „Kwartalnik Historyczny”,
1910, s. 407–421; S. M. Kuczyński, Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim, s. 43–46; S. Ekdahl, Grunwald 1410, s. 142–151
(przyp.7); K. Bracha, Święto wiktorii grunwaldzkiej, s. 238, 243.
Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 3. Dodatek nr 2, s. 499 oraz Mowa Andrzeja Łaskarza przed pap. Janem XXIII z jesieni
1411 r., ed. S. Ekdahl, Grunwald 1410, s. 284.
Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 3. Dodatek nr 3, Kraków 1894 (Monumenta Medii Aevi Historica, t. 14), s. 500–501;
M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, vyd. V. Novotný, Praha 1920 (Sbírka pramenů Českého hnutí náboženskéve XIV.
a XV. století. Čislo XIV), nr 25, s. 86–87.
„Dum Oness de Huorka, Vestre Maiestatis nuccius, victorie et laudabilis concordie certa nova retulit, magnam cordi meo
intulit leticiam, quam nec calamus describere, nec vox mea valet exprimere, ut doceret”, tamże, s. 86. R. Trimoniene,
Echa bitwy pod Grunwaldem, s. 210; S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem
krzyżackim, s. 532–534 wymieniają wielkiego szafarza z Królewca Jerzego z Wirsberga oraz jego brata Fryderyka, którzy
już w połowie sierpnia mieli przywieźć na dwór Wacława IV wieści o bitwie przy okazji prób werbunku najemników. Por.:
M. Nodl, Sędzia polubowny – Wacław IV, s. 29.
Por.: K. Biedrowska–Ochmańska, J. Ochmański, Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych. Próba charakterystyki
jego osobowości, Poznań 1987, s. 41; K. Bracha, Kult relikwii Krzyża Świętego i pielgrzymka Władysława Jagiełły do opactwa
łysogórskiego w czerwcu 1410 r., w: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze, s. 11.
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chrześcijańskim królem (Rex christianissime), i przeciwstawiał krzyżackiej pysze. Hus
podkreśla, że zwycięstwo Jagielle nie przyniosła potęga (potencia), w czym należy się
domyślać siły militarnej, lecz potęga najwyższego króla pokoju Jezusa Chrystusa upokorzyła Waszych pysznych wrogów (hostes superbos), i ze stolca pychy złożyła zawistnych
wrogów Waszej godności, a maluczkich wyniosła15. Podkreślał chrześcijańską pokorę
króla, pobożność i wiarę, dzięki której wyjednał zwycięstwo u Najwyższego. Wyliczał
pobożny lęk króla polskiego przed potęga (potencia) Najwyższego króla pokoju oraz
ufność w jego wstawiennictwo (auxilium) w potrzebie, albowiem nie ma prawdziwego
zwycięstwa bez Boga, z którym żaden człowiek nie jest w stanie zwyciężyć, i który daje
zwycięstwo pokornym, i w zamian za pokorę ostatecznie wywyższa. Umocnił to autorytetem Ewangelii Łukasza 14.11: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się uniża, będzie wywyższony”16.
W słowach Husa przebija się jego przygotowanie nie tylko teologiczne, lecz także retoryczne, kaznodziejskie. Przeciwstawienie pychy i pokory, to przede wszystkim klasyczny zabieg powtarzalny w retoryce kaznodziejskiej i w moralizatorstwie, to recepcja tzw.
dwóch dróg, operowanie kontrastem, krzyżującymi się antytetycznymi figurami. Od początku bowiem w katechezie chrześcijańskiej (np. w „Didache”) pod wpływem Dekalogu
i autorytetu Pisma Św. (Lm 21, 8; Prz 12, 28; Mt 7, 13–14) normy zachowań chrześcijańskich wykładano na drodze przeciwstawiania wad i cnót, ukazywano jasne i ciemne strony
natury ludzkiej za pomocą konstrukcji tzw. dwóch dróg, życia i śmierci, lub posługiwano
się uniwersalną symboliką światła przeciwstawianego ciemności17. Nauki takie znajdujemy także w kazaniach cyklu grunwaldzkiego oraz w pozostałych opisach bitwy18. Potwierdza to kolejny fragment, najbardziej chyba retoryczny i plastyczny wykład, w którym
pobrzmiewa m.in. treść nieznanego listu Jagiełły z motywem dwóch mieczy, najbardziej
nośny i topiczny fragment opisu bitwy, powtarzalny w piśmiennictwie pogrunwaldzkim
i w kaznodziejstwie cyklu grunwaldzkiego19. „Gdzie zatem są owe dwa miecze nieprzyjaciół?”, pytał w ironicznym tonie Hus i odpowiadał. „Zaiste tymi samymi zostali powaleni
(prostrati), którymi chcieli przestraszyć pokornego! Oto z nienawiścią i pychą dwa przysłali, a wiele tysięcy stracili, pokonani nie w porę. Gdzie ich miecze, konie okute, ludzie
pancerni, którym zaufali? Gdzie niezliczone floreny i skarby? Zaiste wszystko stracili”20.

15
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20

„rex christianissime, quod non Vestre Magnificencie potencia, sed summi regis pacifici Ihesu Christi domini hostes superbos
(...) de sede superbie deposuit et exaltavit humiles”, M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 25, s. 86.
Tamże, s. 86.
Por.: J. B. Schneyer, Die Unterweisung der Gemeinde über die Predigt bei scholastischen Predigern, München–Wien 1968
(Veröffentlichungen des Grabmann–Instituts zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie, Neue
Folge 4), s. 91 nn.; H. Martin, Le métier de prédicateur a la fin du Moyen Âge. 1350–1520, Paris 1988, s. 282; A. Vauchez, Les
laics an Moyen Age. Pratiques et expériences religieuses, Paris 1987, s. 127; K. Bracha, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego
średniowiecza. Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia, Kielce 2007, s. 321–324.
Tenże, Święto wiktorii grunwaldzkiej w kaznodziejstwie polskim, s. 243.
Tamże, s. 243.
„Ubi ergo sunt iminicorum duo gladii? Revera illis sunt prostrati, quibus terrere conabantur humilem! Ecce, duos direxerunt, violencie et superbie, et multa milia perdiderunt depressi inportune! Ubi sunt gladii, equi falerati, loricati armati,
in quibus confidebant? Ubi innumerabiles florini sive thezauri? Certe omnia defecerunt”, M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 25, s. 86–87. Por.: E. Maleczyńska, Ruch husycki, s. 318.
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Gdy praski kaznodzieja wspominał o zagładzie Krzyżaków powalonych mieczami, używał charakterystycznego, godnego uwagi zwrotu sunt prostrati, który oprócz znaczenia
świeckiego od prosterno – ‚obalać’, ‚powalać’, ‚rzucać na ziemię’, w formie rzeczownikowej
prostratio–onis, oznacza także m.in. formę leżenia krzyżem w modlitwie, praktykowaną
w ekspresyjnej pobożności pątniczej o cechach suplikacji, wyrażającej ekspiację i ofiarę jako
przeciwieństwo postawy wyprostowanej symbolizującej pychę21. Jeśli Hus nie użył tego
zwrotu przypadkowo, to nadał mu symboliczne znaczenie powalonej pychy i ukorzenia
się przed pokorą zwycięzców. To zapewne dlatego konkludował dalej, że to pyszna postawa wobec pokornych i brak wiary zmyliła braci zakonnych. Pokora przeciwnie wywyższa
i jest objawem mądrości podążającej za rozumem. Hus przeciwstawiał w ten sposób pychę,
która zwodzi, mami i jest przejawem głupoty, pokorze, która unosi umysł i jest mądrością22.
Pokora i pycha stoją po przeciwległych stronach na wertykalnej osi góra–dół. Pierwsza wynosi, wywyższa, druga obala, poniża. Jeśli do tego momentu narracja praskiego kaznodziei
nosiła charakter moralizatorski zdominowana argumentami religijnymi, to w dalszej kolejności Hus wchodził na grunt świata polityki i argumentów dyplomatycznych. Radził, aby
wzorem księcia pokoju, wraz z królem Zygmuntem dążyć do pokoju, a gdyby król rzymski
chciał coś uczynić zuchwale, król Polski winien zachować z pokorą umiar i opanowanie.
Wszystko po to, aby nie przelać ponownie krwi chrześcijan i ich dusz nie narażać na niebezpieczeństwo23. Hus sugerował chęć poznania Jagiełły osobiście, i tłumaczył to pożytkiem dla monarchy i jego własnej kaznodziejskiej misji24. Nie jest wykluczone, jak sugeruje
to literatura, że być może dlatego w konsekwencji tych słów pojechał potem do Polski Hieronim z Pragi25. W jednym z ostatnich zdań listu Hus wzywał w 1 os. l.p. do zgody26. List
kończą życzenia pomyślności dla polskiego króla oraz Boskiej opieki.
Stanowisko Husa, jakie wyłania się z listu, wydaje się dość klarowne, choć oszczędne
w słowach. Dotychczasowa literatura w tej mierze nie zachowuje jednolitego stanowiska
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Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 7, Kraków 1999, s. 1334–1338; Proskinesis, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 3, Rom–Wien 1971, s. 462–465; M. Kunzler, Prostration, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 7, Freiburg–
Wien 1999 (III wyd.), s. 648; É. Bertaud, Génuflexions et métanies, w: Dictionnaire de spiritualité et mystique. Doctrine
et histoire, t. 6, Paris 1967, s. 213–226; A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską
kulturą religijną, Lublin 1984, s. 200; P. Mrozowski, Klęczenie w kulturze Zachodu średniowiecznego: gest ekspiacji – postawa
modlitewna, „Kwartalnik Historyczny”, R. 95, 1988, nr 1, s. 46, 48. Podobne wyrażenie „post prostrationem Cruciferorum
factam” w Passionale z rkpsu Biblioteki XX. Czartoryskich 3413 III, f. 64r będącej kompilacją Złotej legendy Jakuba z Voragine. Por.: Z. Budkowa, Uniwersytet Jagielloński w dobie Grunwaldu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Historyczne”, z. 8, Kraków 1961, s. 65, przyp. 32 z dyskutowaną atrybucją Stanisława ze Skarbimierza; R. M. Zawadzki,
Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza, Kraków 1979, s. 24, przyp. 4; St. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult, Warszawa 2013, s. 386–387.
„Non crediderunt superbi, quod paupertates, quorum ingrederetur humilis, decepti sunt, qui fiduciam in Ihesu domino
principaliter non habuerunt! Quapropter, principes ilustrissime, hec in vestre sapiencie revolventes animo, tenete humilitatem, quia ipsa exaltat”, M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 25, s. 87.
„tendite ad pacem cum ilustrissimo principe rege Sygismundo (...) Vestra tamen Maiestas temperamentum semper humilitatis teneat, ne effundatur sanguis christianorum iterum”, tamże, s. 87.
„Opto iam (...) si sciverit ad profectum Vestre Maiestatis aut mee predicacionis quomodolibet provenire”, tamże, s. 87.
Fr. Šmahel, Život a dílo Jeronýma Pražského. Zpráva o výzkumu, Praha 2010, s. 61–67 (tu s. 63); J. Krzyżaniakowa,
Stanowisko polskiej elity intelektualnej wobec Jana Husa i husytyzmu – do roku 1420, w: Polskie echa husytyzymu. Materiały
z konferencji naukowej Kłodzko, 27–28 wrzesnia 1996, red. St. Bylina, R. Gładkiewicz, Warszawa 1999, s. 53–56.
„Ego autem, (...) cum toto populo non desinam graciam omnipotentis domini super concordia huius modi, ut ipsam
dignaretur piissimus dominus concedere, humiliter invocare”, M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 25, s. 87.
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i widzi w odpowiedzi Husa różne intencje. Hus jednoznacznie potępiał zakon krzyżacki,
który stał się ofiarą własnej pychy i niedostatecznej wiary lub jej braku, zgubnej dla zakonu w skutkach. Teatr bitwy przeniósł na moralną arenę zmagań między cnotą – pokorą, a grzechem pychy, wynosząc Jagiełłę do grona najbardziej chrześcijańskich władców.
Można zaryzykować sugestię, że przejęty zapewne z listu Jagiełły motyw dwóch mieczy, topiczny w piśmiennictwie grunwaldzkim, przelał szalę goryczy, i stał się dla Husa
symbolem owej zgubnej dla braci zakonnych superbiae27. Przestrzegał jednak przed
ponowieniem walk i wzywał do politycznej ugody przy stole rokowań z Zygmuntem
Luksemburczykiem „ne effundatur sanguinis christianorum iterum et proveniat grande
periculum animarum”28. Wydaje się zatem, że zabieg propagandowy strony polskiej powiódł się, choć Hus nie poparł swego stanowiska argumentami reformatorskimi. Milczał
o nich. Nie wykluczał króla rzymskiego Zugmunta Luksemburczyka z dalszej gry dyplomatycznej, choć ten prowadził politykę prokrzyżacką, niechętną Polsce z nieodległym
projektem z 1392 r. m.in. rozbioru Polski29. Nie urągał duchowieństwu, nie ubolewał
nad stanem Kościoła, nie uderzał w tony narodowościowe. W tej ostatniej kwestii Sven
Ekdahl dostrzegał jednak antykrzyżackie nastroje, jakie obecne były w pewnej części
Czechów30. Ewa Maleczyńska podkreślała z kolei przerażenie wojną i okrucieństwem,
co wraz z wezwaniem do pokoju oceniała jako utopijną postawę Husa31.
Takie elementy pojawiają się otwarcie dopiero w drugim liście Husa z 11 czerwca 1412 r., kiedy zmieniła się pozycja praskiego mistrza w Pradze po jego wystąpieniu z czerwca 1412 r. przeciwko bulli odpustowej pap. Jana XXIII32. Już w pierwszym
zdaniu listu Hus wyrażał wdzięczność i zadowolenie z powodu ugody zawartej między
Jagiełłą a Zygmuntem Luksemburskim w Lubowli w marcu 1412 r.33 Drugi list Husa
to mały manifest poglądów reformatorskich praskiego mistrza, a szczególnie wezwanie
do walki z symonią w Kościele, której wraz z zepsutym duchowieństwem „symoniacus,
pomposus, luxuriosus et indomitus”, nie zaakceptuje nawet kosztem swojego życia34.
Nie ma w nim żadnej wzmianki o Grunwaldzie, choć można się domyślać, że wezwanie
Jagiełły do podjęcia reformy było skutkiem wspomnianej ugody z Zygmuntem i nowej
pogrunwaldzkiej pozycji władcy polskiego w Europie.
Na podstawie świadectw dwóch znanych dobrze w literaturze przedmiotu listów
Husa wyłania się zatem pytanie, czy praski reformator wypowiadał się na temat stosunków polsko–krzyżackich także przy innych okazjach, wszak działalność Krzyżaków
27
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Zob. wyżej przyp. 10.
M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 25, s. 87.
Z. H. Nowak, Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego, s. 53; J. Grygiel, Polska a Czechy, s. 38.
S. Ekdahl, Grunwald 1410, s. 141,
E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, s. 319.
Ed.: M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 42, s. 122–123.
„Magno consolatus sum gaudio, audiens quod vestra serenitas cum illustrissimo principe rege Sigismundo, disponente
omnipotente Domino, concordavit”, tamże, s. 122. Por.: J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska, s. 163–164.
„Melius enim est michi mori, quam tante non obviare malicie, que me participem constitueret criminis et gehenne”, M.
Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 42, s. 122–123. O wpływie Wiklefa „De simonia” oraz kazań na Husa zob.: A.
Vidmanová, Hus a Viklefovy Sermones super epistolas, w: Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, red. P. B.
Kůrka, J. Pánek, M. Polívka, Praha 2008, s. 160, 164–165.
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mogłaby się wydawać naturalną pożywką dla wielkiego kontestatora instytucji kościelnych jego czasów w tym przede wszystkim zakonnych?
Już stosunkowo dawno E. Maleczyńska zwróciła uwagę na wcześniejsze wypowiedzi
Husa w jego kazaniach wygłoszonych w Kaplicy Betlejemskiej, ale ten wątek pozostał bez
większego echa w historiografii35. Hus był wszak niepoślednim, płomiennym kaznodzieją, choć przede wszystkim ideologiem, reformatorem, trybunem. Już w pierwszym liście
do Jagiełły, wyraził życzenie, jak pamiętamy, aby ziściła się upragniona zgoda zarówno dla
pomyślności panowania Jagiełły jak też dla efektywności kazań jego samego36. Hus rozpoczął swoją działalność kaznodziejską w 1401 r. w kościele Św. Michała w Pradze, a kazania w „Betlejem” zainaugurował w 1402 r. po rezygnacji w dniu 8.03.1402 r. Štěpána
z Kolína, gdy z ustanowienia generalnego wikariusza Ojířa z Domanic i na żądanie Jana
z Mühlheimu 14.03.1402 r. został rektorem kaplicy św. Niewiniątek, w języku potocznym
zwanej „Betlém”37. Jego cała spuścizna kaznodziejska liczy około 3000 kazań wyodrębnionych w dziewięciu kolekcjach. Dorobek kaznodziejski wraz z dotychczasowymi edycjami
omówił ostatnio Thomas A. Fudge38. Najwcześniejsza kolekcja 77 Sermones de sanctis
pochodzi z lat 1401–1403 głoszona w kościele św. Michała w Pradze na Starym Mieście
i w Kaplicy Betlejemskiej, wydana krytycznie przez Frantiska Šimka39. Ostatnia zaś, to Postylla ukończona 27.10.1413 r. w Kozím Hrádku, która jest przeróbką „Kazań betlejemskich”, wydał ją Josef B. Jeschke40. „Kazania betlejemskie” (tytuł nadany przez wydawcę,
właściwy według brzmienia rękopisu Praha Národní knihovna České republiky, dawniej:
Universitní knihovna, zw. inaczej Klementinum III B 20: „Sermones per circulum anni
de tempore et de sanctis et per totam quadragesimam epistole cum evangeliis”) zawierają w sumie 265 kazań wydanych krytycznie przez Václava Fjašhansa w 6–ciu tomach
w latach 1938–1945 (dwa ostatnie w świetle edycji V. Fjašhansa niepewne z 1413 r.)41. Po-
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E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, s. 318.
M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 25, s. 87. Por.: Fr. Šmahel, Jan Hus. Život a dílo, Praha 2013, s. 98 oraz wyżej
przyp. 24.
Fr. Šmahel, Jan Hus, s. 48–50; tenże, Husitská revoluce, t. 2, Praha 1993, s. 210–214; A. Vidmanová, Hus als Prediger, „Communio
Viatorum”, t. 19, 1976, s. 65–66; Th. A. Fudge, Il predicatore di Jan Hus, w: Dizionario de Omiletica, ed. M. Sodi, A. M. Triacca,
Turin 1998, s. 684–688; St. Bylina, Rewolucja husycka. Przedświt i pierwsze lata, Warszawa 2011, s. 32– 39.
Th. A. Fudge, „Feel this! ” Jan Hus and the Preaching of Reformation, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, t. 4, red. Z. V. David, D. R. Holeton, Prague 2002, s. 107–126 oraz wcześniej Fr. M. Bartoš, Dvě studie o husitských
postilách, „Rozpravy Československé Akademie Věd. Řada Společenských Věd”, Seš. 4, R. 65, Praha 1955, s. 11–12;
Fr. M. Bartoš, P. Spunar, Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského, Praha 1965; A. Vidmanová, Husova tzv. Postilla De tempore (1408/9), „Listy filologické”, R. 94, čislo 1, 1971, s. 7–22; W. Bauman, Die Literatur des
Mittelalters in Böhmen. Deutsch– lateinisch– tschechische Literatur vom 10. bis zum 15 Jahrhundert, München 1978 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 37), s. 224–229.
Mistr Jan Hus: Česká kázání sváteční, ed. Fr. Šimek, Praha 1952.
Mistr Jan Hus, Postilla, ed. J. B. Jeschke, Praha 1952.
[Magistri Io. Hus] Sermones in capella Bethlehem 1410–1411, ed. V. Flajšhans, Sitzungsberichte der Königlich– Böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften, t. 3, 1938, s. 1–114; t. 1, 1939, s. 1–266; t. 1, 1940, s. 1–260; t. 1, 1941, s. 1–352; t. 1, 1943,
s. 1–158; t. 3, 1945, s. 1–212; Indices, Prag 1947. Por.: Fr. M. Bartoš, Problem Husových tzv. Betlemských kázání, w: Husův sborník. Soubor prací k 550. výročí M. Jana Husa, red. R. Říčan, Praha 1966, s. 42–47; tenże, O Husovu kazatelskou metodu, „Jihočeský sborník historický”, t. 11, 1938, s. 107–108; E. Kamínková, Husova Betlémská kázání a jejich dvě recense, Praha 1963
(Acta Universitatis carolinae, philosophica et historica, 1963/Monographia, 2).
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nieważ kolekcja ta pochodzi z lat 1410–1411, wpisuje się w najbardziej interesujący nas
moment pogrunwaldzki42.
Kwerenda w grupie „Kazań betlejemskich” nie przyniosła bogatego materiału dowodowego, ale istotnie w jednym z kazań (nr XXVIII): In Feria quinta, datowanym
według wydawcy na 11.12.1410 r., Hus nawiązywał do konfliktu polsko–krzyżackiego43. Mamy zatem do czynienia z wypowiedzią niemal z tego samego czasu, co analizowany wyżej pierwszy list Husa do Jagiełły, który mógł pochodzić także z grudnia
1410 r. Porównanie tych dwóch wypowiedzi narzuca się samo przez się. Kazanie nr
XXVIII trzeba rozpatrywać jako część cyklu kilkunastu kazań (nr-y: XVIII–XXIX)
In feria quarta oraz In feria quinta z verbum thematum z Listu św. Pawła do Rzymian
13,13: „sicut in die honeste ambulemus non in comesationibus et ebrietatibus non
in cubilibus et inpudicitiis non in contentione et aemulatione” („Żyjmy przyzwoicie
jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie
w kłótni i zazdrości”) wygłoszonych 10–11. 12. 1410 r. w ramach dłuższej kaznodziejskiej wykładni siedmiu grzechów głównych44. W interesującej nas części Husa
potępiał lubieżność, kłótnie i niezgodę. Każde z wymienionych kazań jest odrębnym
komentarzem do kolejnego fragmentu cytowanej wyżej epistoły św. Pawła. Mamy zatem do czynienia z częścią długiego kaznodziejskiego adwentowego cyklu nauczania
Jana Husa w Kaplicy Betlejemskiej o pokutnym wydźwięku, poświęconego wykładni
siedmiu grzechów głównych, a więc nauce o rudymentach wiary, moralności i etyki
chrześcijańskiej45.
Kazanie nr XXVIII poprzedza pytanie „Quare luxuria debet vitari? ”, i jest to komentarz do fragmentu Listu św. Pawła do Rzymian 13,13 „non in cubilibus...”, podstawy
kazania, po którym następuje bardzo krótki kolejny komentarz do słów „et inpudicitiis...”. Dopiero po niej następuje długi wywód do słów: „non in contencione...”, a następnie w kolejnym kazaniu nr XXIX do słów: „et aemulatione...”46.
Jak łatwo się domyślać, interesująca nas wzmianka o konflikcie polsko–krzyżackim
mieści się w części kazania nr XXVIII z komentarzem do słów: „non in contencione...”
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W edycji V. Flajšhansa kolekcję rozpoczyna Sermo I: In die Omnium Sanctorum, ed. [Magistri Io. Hus] Sermones in capella Bethlehem 1410–1411, wyd. V. Flajšhans, Sitzungsberichte der Königlich–Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, t. 3, 1938, s. 3–8), które według datacji wydawcy pochodzi z 1.XI.1410 r., jednak po korekcie kolejności porządku
kazań zgodnym z kalendarzem liturgicznym, jaką przed laty zaproponował B. Ryba, K chronologii Husových Betlémských
kázání, „Listy Filologické”, R. 88, čislo 2, 1965, s. 142–146, i przeniesieniu kazań początkowych z numerami I–XV na koniec kolekcji wraz z jednoczesnym przyporządkowaniem ich do 1411 roku, kolekcję rozpoczyna Sermo XVI: 1a dominica
in adventu, ed. [Magistri Io. Hus] Sermones in capella Bethlehem 1410–1411, wyd. V. Flajšhans, Sitzungsberichte der Königlich–Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, t. 3, 1938, s. 98–102, datowane przez wydawcę na 30.XI.1410 r.
Na temat datacji poszczególnych kazań polemizował już V. Novotný, Betlémská (t.ř.) kázání a jejich české glosy, „Sborník
filologický ČA”, t. 7, 1922, s. 128–166.
Jan Hus, Sermo XXVIII: [Feria 5a], ed. [Magistri Io. Hus] Sermones in capella Bethlehem 1410–1411, wyd. V. Flajšhans,
Sitzungsberichte der Königlich–Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, t. 3, 1938, s. 45–54.
Tegoż, Sermo XVIII–XXIX, tamże, s. 3–59.
O historii tej jednostki katechizmowej zob. ostatnio: C. Casagrande, S. Vecchio, Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge,
Paris 2003, s. 275–337; H. Johnson, „The Hard Bed of the Cross”: Good Friday Preaching and the Seven Deadly Sins, w: The
Seven Deadly Sins: From Communities to Individuals, red. R. Newhauser, Leiden 2007, s. 129–144.
Jan Hus, Sermo XXVIII: [Feria 5a], s. 45–55.
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(„nie w kłótni...”). Jest to długi wykład z moralizatorską krytyką sporów, kłótni i wojny
w ogólności, którego podstawą jest wykładnia gniewu (ira), trzeciego z siedmiu grzechów głównych47.
Wybrany fragment kazania nr XXVIII z verbum thematum z Listy św. Pawła do Rz.
13, 13: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni (podkreślenie K.B.) i zazdrości” przywołał u kaznodziei betlejemskiego pamięć o niedawnym konflikcie polsko–krzyżackim jako przykład,
w typie preexemplum niezgody i sporów. Św. Paweł pouczał Rzymian, aby nie sprzeczali
się, albowiem, gdy są skłóceni, na koniec zwykle na tym tracą, przypominał kaznodzieja
na wstępie. Hus nawiązywał do historii Rzymu, albowiem Rzymianie, którzy wprzód
dominowali w świecie, zostali ostatecznie całkowicie zniszczeni (totaliter sunt annichilati)48. Rzymianie nie trzymali się tej zasady, przeciwnie jeden drugiego chętnie utopiłby
w łyżce. Hus sugerował, że podobny nakaz powstrzymywania się przed sporami tyczy
się także Prażan, gdyby tylko zechcieli to pojąć. Widziałeś, jak ‚rozwijają się’ ludzie?
Zawsze jednak z powodu swarów ‚zwijają się’ (tu gra słów: cresco i minuo). I ponownie
przykład Rzymu wywołał obraz destrukcji, kiedy pierwszy eksces spowodował wyłom,
drugi eksces, drugi wyłom, trzeci eksces, trzeci wyłom, „az y vtecze zdomu” (tu wtrącona glosa po staroczesku)49. Ostatecznie swarliwy człowiek zwykle chce zwyciężać krzykiem i okazać to innym, co ostatecznie prowadzi do pychy, albowiem wynosi się w ten
sposób nad innymi. Ze sporów i kłótni, których źródłem są zwykle słowa, wyrasta cała
gama innych grzechów: pycha, chciwość, napaść, morderstwa i inne szkody. Hus z ubolewaniem dodawał, że tak właśnie stało się teraz między walczącymi ze sobą Krzyżakami a Polakami, którzy z powodu chciwości wpierw popadli w konflikt, a potem padli
w bitwie50. Na poparcie swoich słów Hus powołał autorytet Katona, autora „Dystychów moralnych” (Disticha Catonis), znany w średniowiecznych szkołach podręcznik,
podstawową lekturę pełną złotych myśli, pouczeń i maksym: „Adversus notum noli
contendere verbis: Lis minimis verbis interdum maxima crescit”51. Jedno słowo prowadzi do „rumor magnus”, jedno słowo potrafi zniszczyć całe królestwo, pouczał Hus52.
W dalszej kolejności odpowiadał na fundamentalne pytania: „Utrum omnis contencio
47
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C. Casagrande, S. Vecchio, Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, s. 93–125.
Jan Hus, Sermo XXVIII: [Feria 5a], s. 49.
„Romani non tenent hoc, nam unus alium in cocliari libenter mergeret (...) Vide, si crescunt homines? Sed semper minuuntur propter contencionem, ut patet in diversis regionibus. Nam patet Rome: propter unum excesum faciunt sibi unum
foramen; propter secundum – secundum foramen; propter tercium – tercium foramen az y vtecze zdomu”, Tamże, s. 49.
„Sed tamen dico, quod... procedunt ex verbis: nam ex contencionibus omnia mala superbia, avaricia et contencio simul
incidentes procedunt: homicidia, dampna et multa alia etc. ut patet de nunc contendentibus Prutenis et Polonis, qui pro
avaricia primum contendentes demum in gwerram sunt delapsi”, Tamże, s. 49.
Tamże, s. 49–50. Ed. L. Zatočil, Cato a Facetus, Brünn 1952, s. 229–237. Por.: P. Kesting, ‘Cato’, w: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, t. 1, Berlin–New York 1978, kol. 1192–1196; M. Mejor, Kanon lektur i komentarze
w polskim szkolnictwie XIV–XV wieku, w: Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej, red.
T. Michałowska, Wrocław 2007, s. 144; A. Dąbrówka, Treści religijne w średniowiecznych podręcznikach i lekturach szkolnych,
w: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu. T. 1. Struktury kościelno–polityczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 482–483.
„Nam ex verbo unico quandoque procedit rumor magnus et pro uno verbo regnum quandoque totum corruit”, Jan Hus,
Sermo XXVIII: [Feria 5a], s. 49–50.
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est peccatum?” oraz „Quare non debemus contendere?” Za Augustynem przypominał
o diabelskich korzeniach swarów między ludźmi, albowiem „Nichil similibus est actibus dyaboli quam contendere”, a ci co prowadzą spory, są sługami diabła nie Boga53.
Hus zalecał zatem dążenie do zgody i w pierwszej kolejności przypominał o tym
świeckim książętom, albowiem w jego opinii „melior est concordia, quam victoria”54.
Zgoda bowiem czyni z nieprzyjaciół, przyjaciół i uśmierza wzajemne szkody, które
zwykle są powodem grzechu, a szczególnie pychy. Pycha zaś pojawia się częściej wśród
zwycięzców. Zwycięzcy ponadto zwykle szukają zemsty na zwyciężonych, dodawał kaznodzieja „betlejemski”. Prawdziwymi synami Boga są ci, co szukają zgody i dążą do pokoju55. Stawiając na szali zgodę i wiktorię, potępiał zwycięstwo. Zgoda dokonuje się bez
strat i krzywd, a zwycięstwo jest zawsze następstwem bitwy, szkód i wielu grzechów56.
Hus nie miał wątpliwości, że podobnie stało się niedawno w sporze między Krzyżakami
a Polakami, skoro na polu bitwy padło tyle samo wierzchowców, co ludzi. Mało tego,
stało się to z pychy i prowokacji jednej strony przeciwko drugiej, wykładał57.
Postawa Husa wobec konfliktu krzyżackiego w powołanym kazaniu, w którym predykant dwukrotnie powracał do Grunwaldu, nie jest obojętna, ale tylko na gruncie moralnym. To moralizatorski krzyk przeciwko wojnie, śmierci, zabijaniu, których matką
jest zwykle pycha, chciwość i niechęć do zgody. Hus nie cenił zwycięstwa, bo jest ono
zwykle okupione przelewem krwi i przelewu nie kończy, lecz często prowokuje do zemsty. Nie stanął po żadnej ze stron. W jego kazaniu brak entuzjazmu, podziwu i szacunku dla zwycięstwa, a jest pogarda wojny i zabijania.
Taki wydźwięk kazania skłania do porównań z listem do władcy polskiego, tym bardziej, że obydwa pisma pochodzą niemal z tego samego okresu. Trudno jednak wskazać na kolejność, gdyż nie znamy faktycznej daty redakcji pierwszego listu Husa. Już
dawniejsza literatura wskazywała jednak, że kazanie jest wcześniejsze, co implikowało
interpretację, że Hus nie był jeszcze dostatecznie poinformowany o stosunkach polsko–krzyżackich, a dopiero przybycie Onesza z Górki z wieścią o wiktorii zmieniło jego
poglądy czytelne w treści listu58.
W każdym razie różnice w narracji są oczywiste, ale powody są złożone i nie prowadzą do łatwych wniosków. Możemy oczywiście konstatować, że w kazaniu Hus jest
moralizatorem, kaznodzieją, nauczycielem, chrześcijaninem, który porzuca polityczną
kurtuazję i poprawność i trzyma się rudymentów wiary. W treści listu do Jagiełły Hus
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Tamże, s. 50.
Tamże, s. 51.
„Nam si fit concordia, tunc duo inimici boni erunt amici sine utriusque offensione partis, ubi eciam multa peccata precaverunt et specialiter superbia, quam victores habent frequenter. Et eciam, quia alia pars quasi in eternam victoriam
contra partem vincentem accenditur, querens semper vindictam”, Tamże, s. 51–52.
„Nam sc. concordia maius est quam victoria – et hoc pertinet ad dominos et reges. Nam amici erunt habentes concordiam
utrique sine dampno et sine lesione, sed victoria fit cum strage et cum dampnis et multis peccatis, ut patet in Polonia et
Prussia”, Tamże, s. 52.
„equi multi perempti sunt et tunc quanti homines etc! Et fit hoc cum superbia et fit provocacio unius partis contra aliam
etc”, Tamże, s. 52. O pobitewnych wrażeniach i widoku poległych ludzi i koni K. Kwiatkowski, The first impressions in Prussia
after the defeat of the Teutonic Order in the battle of Grunwald, „Zapiski Historyczne”, t. 75, 2010, z. 2, s. 42.
J. Mikulka, Mistr Jan Hus a Polsko, s. 122.
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jawi się jako polityk, dyplomata. W liście pisze do monarchy, w kazaniu każe do zwykłych wiernych.
Czy taka interpretacja jest wystarczająca? Z pewnością nie jest, choć oczywiście
nie możemy całkowicie wykluczyć powodów moralizatorskich. Już J. Mikulka domyślał się, że w kazaniu nr XXVIII z 11.12.1410 r. Hus postrzegał konflikt jako spór
świecki59. Postawa Husa musiała ewoluować pod wpływem wielkiej polityki, której był
aktywnym uczestnikiem, i od której był zależny. Polityka czytelna jest jednak przede
wszystkim w liście do Jagiełły.
W obydwu pismach brak jednak jakichkolwiek elementów myśli reformatorskiej,
ale znajdziemy ją jako ideowe narzędzie skierowane przeciwko Krzyżakom w innych
kazaniach i pismach Husa, na które zwrócił już uwagę J. Mikulka.
W dwóch kolejnych kazaniach cyklu betlejemskiego padały aluzje i bezpośrednie
zarzuty o łamanie posłannictwa, jaką była misja chrystianizacji na rzecz świeckiej sławy, zysku i majątków. Hus nie wymieniał wprost rycerzy krzyżackich. W kazaniu nr
LXXXIV z 7.03.1411 r., które jest komentarzem do 1 Listu św. Pawła do Tesaloniczan
5, 21–22: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego,
co ma choćby pozór zła”, uczynił tylko delikatną aluzję, że nie są dobrymi chrześcijanami ci, którzy dla korzyści materialnych łupią pogan, choć oni niczym im nie zagrażają.
Nie podzielał radykalnego rozdziału między kacerzami, poganami i Żydami, i nie zawahał się nazwać ich bliźnimi. Przypomniał podanie o Samarytaninie, który będąc poganinem zachował się jak bliźni i ofiary rabusiów otoczył miłosierdziem (Łk 10,30–37)60.
Ten sam zarzut powracał w kolejnym kazaniu nr LXXXVI z 8.03.1411 r. o hipokryzji tych, co walczą z poganami, ale sami nie przezwyciężyli w swoich sercach grzechów
i lubieżności. W ten sposób pokazują, że sami są raczej poganami niż chrześcijanami,
albowiem „gentiliter viventes”, nie chcą poznać Boga, choć wyznają go słowem, ale czynem faktycznie negują61.
Bardziej otwarcie wypowiedział się w kolejnym kazaniu nr XXXVI z 21.12.1410 r.,
w komentarzu do słów św. Jana Chrzciciela, który w odpowiedzi na pytanie żołnierzy, co mają czynić, aby się nawrócić, rzekł: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie” (Łk 3,14), aczkolwiek możemy się
59
60

61

Tamże, s. 122.
„sed semper quod bonum est, sectamini in invicem, sc. ad fideles christianos, et eciam ad omnes, eciam infideles, Iudeos et
gentiles. Nam non sunt boni Christiani, qui paganos ipsis non nocentes pro diviciis volunt spoliare, cum Christus eciam
sangwinem suum pro ipsis fudit, quia sunt proximi nostri. Nam Christus hoc probans dedit exemplum de Levita et sacerdote [Luce 10o], qui proximi fuerunt vulnerati ad Iericho descendentis et tamen Samaritanus paganus est per Christum
magis [per Christum] proximus esse ostensus illi homini, cui misericordiam fecit”, Jan Hus, Sermo LXXXIV: Sabbato post
Invoc. (7.03.1411), w: [Magistri Io. Hus] Sermones in capella Bethlehem 1410–1411, ed. V. Flajšhans, t. 1, 1940, s. 55. Interesujące, czy w słowach Husa pobrzmiewa echo toczącego się sporu prawnego polsko–krzyżackiego o prawo użycia pogan
we własnej obronie i o wojnie sprawiedliwej? Por.: J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska, s. 146 nn.; St. Wielgus, Polska
średniowieczna doktryna ius gentium, Lublin 1996, s. 42 nn.; S. Ekdahl, Grunwald 1410, s. 113 nn.; M. Jučas, Grunwald 1410,
s. 233–248.
„Et ergo, qui volunt paganos expugnare et non expugnant luxuriam et peccata de corde, in veritate soli sunt gentes, quia
gentiliter viventes, et non noscunt Deum, quamvis voce [se] Deum confitentur, factis tamen negant”, Jan Hus, Sermo LXXXVI: Dom. Reminiscere, epist. (8.03.1411), w: [Magistri Io. Hus] Sermones in capella Bethlehem 1410–1411, ed. V. Flajšhans, t. 1,
1940, s. 66.
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tylko domyślać, że miał tu na myśli m.in. Krzyżaków. W komentarzu Hus przyznawał, że tak wypada czynić świętym i rycerzom. Ci bowiem mają te zasady wypisane
na swoich srebrnych lub złotych pasach (bandoletach) – „lege et tene opere et eris
beatus”. Są jednak tacy, co czynią odwrotnie, wówczas przypominają krzyżowca (crucifer), który znak krzyża nosi na sobie, ale nie wypełnia nakazanej reguły zakonnej. Ci
zatem, którzy przyjmują regułę, ale jej nie wypełniają, podobni są do zakonnika i rycerza krzyżowego, którzy żyją niegodnie. Kim zatem jest ten, który pobożnością obnosi się tylko na zewnątrz, na swoich płaszczach, „aczit na srdczy”, pyta prześmiewczo
Hus, co kopista (autor?) podkreślił zachowując w końcu zdania glosę staroczeską?62
Nie ma wątpliwości, że podobne połajanki o bardziej uniwersalnym wydźwięku
znajdziemy w innych, nie tylko kaznodziejskich tekstach Jana Husa, w których m.in.
wyraźnie nie aprobował przemocy wojennej, a zagraniczne wyprawy („jezdie na daleká
pobitie”) rycerstwa nazywał zbytecznym marnotrastwem i wielkim błaznowaniem63.
To pozostałe piśmiennictwo Jana Husa oraz inne kolekcje kaznodziejskie godne
są gruntownej analizy w odrębnym opracowaniu przy wykorzystaniu dzisiejszego stanu badań, a szczególnie dorobku studiów sermonistycznych64. Dotyczy to także ponowienia edycji samych „Kazań betlejemskich”, do której, poza wspomnianymi wyżej
uwagami nad datacją kazań, wielokrotnie już podnoszono zastrzeżenia natury metodycznej i edytorskiej. Przede wszystkim obydwa rękopisy niezależne od siebie (Praha Národní knihovna III B 20 z II ćw. XV w.; Praha Knihovna Národního Muzea
XVI F 4 z I ćw. XV w.), na których oparł edycję V. Flajšhans, są sporządzone techniką
reportatio z jednoczesnym tłumaczeniem na łacinę, i różnią się zasadniczo w wielu
miejscach65. Eva Kámínkova, która poświęciła tej problematyce odrębną publikację
i porównała redakcję oraz słownictwo obydwu rękopisów, podkreślała, że obydwie redakcje zostały zredagowane dla dwóch różnych audytoriów o różnym pochodzeniu
62

63

64

65

„<Interrogabant autem eum et milites>, i.e. publice rei protectores: <Quid faciemus et nos?> Respondit eis dicens: <Neminem concuciatis aut calumniam faciatis (...) tenentes primum precepta Dei. Et ista tenentes erunt sancti domini et
milites. Inscribentur ista in cingulo tuo ergenteo vel aureo – et lege et tene opere et eris beatus; alias eris sicud crucifer
portans crucem suam et non tenens realiter debitam sibi institutam. Si ergo eam legem detulerint scriptam et non ipsam
inpleverint opere, similes sunt monachis et cruciferis, male viventibus, quid id, quod extrinsecus sanctitatis ostentant in
cappa aczit na srdczy?”, tenże, Sermo XXXVI: 4a Dominica in adventu (21.12.1410), ed. tamże, t. 1, 1939, s. 107.
„a bojovníci jsú obecně cti žadistvi, ani pro tu jezdie na daleká pobitie, pro tu penieze marně tratie, pro tu sě pasují
na rytieřstvie, aby sě nad jiné zlatem blyštěli (...) Věrně veliké bláznovstvie”, Jan Hus, Výklad desatera božíeho přikázaníe,
Kap. 46, E, ed. Mistra Jana Husi sebrané spisy české, wyd. K. J. Erben, Díl I, Praha 1865, s. 162. Por.: J. Mikulka, Mistr Jan
Hus a Polsko, s. 121 czytał w tym fragmencie potępienie chrystianizacji siłą w wyprawach przeciwko poganom, co jednak
biorąc pod uwagę uniwersalny wydźwięk wykładu, może być tylko domysłem.
Wymienił je J. Mikulka (tamże, s. 121, przyp. 37–40): „Proti osmi doktorům”; „Česká postilla”; „Postylla <De obedientia>”,
„Proti knězi kuchmistrovi”, „Proti Rokycanským”, „O svatokupectvi”.
Technika reportatio jest przedmiotem otwartej debaty naukowej nie tylko ze względu na sposób wykonywania zapisu,
lecz przede wszystkim relacji między różnymi wersjami tekstów reportowanych i niereportowanych oraz rodzących się
pytań o atrybucję, wiarygodność przekazu, transmisję i cyrkulację tekstów kazań. Por.: L. Meier, Über den Zeugniswert
der “Reportatio”, „Archiv für Kulturgeschichte”, t. 36, 1954, s. 1–8; G. Müller, La “Reportatio”, „Salesianum”, t. 21, 1959,
s. 647–659; R. Rusconi, Reportatio, „Medioevo e Rinascimento”, t. 3, 1989, s. 7–36 (gł., s. 17); J. Hamesse, La méthode du
travail des reportateurs, tamże, s. 51–68; M. B. Parkes, Tachygraphy in the Middle Ages. Writing Techniques Employed for <<Reportationes>> of Lectures and Sermons, tamże, s. 159–169; N. Bériou, La reportation des sermons parisiens à la fin du XIIIe siècle,
tamże, s. 87–124; tejże, N. Bériou, Latin and the vernacular. Some remarks about sermons delivered on Good Friday during the
Thirteenth Century, w: Die deutsche Predigt im Mittelalter. Internationales Symposium am Fachbereich Germanistik der
Freien Universität Berlin vom 3.–6. Oktober 1989, red. V. Mertens, H.–J. Schiewer, Tübingen 1992, s. 270.
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społecznym (plebejskim i miejskim) i różniących się stosunkiem do poglądów Husa66.
Różnice dostrzegła także w interesującym nas fragmencie kazania nr XXVIII z aluzją do Grunwaldu, albowiem w rękopisie Praha Národní knihovna III B 20 fragment
o walce między Polakami a Krzyżakami został wprowadzony na początku kazania
jako przykład, o czym chrześcijanie wiodą spory. W drugim rękopisie Praha Knihovna
Národního Muzea XVI F czytamy o tym w innym miejscu kazania dopiero przy wykładzie słów „beati pacifici” wraz z wezwaniem do zgody adresowanej do świeckiego
duchowieństwa67. V. Flajšhans przyjął w edycji za podstawę rękopis starszy Praha Knihovna Národního Muzea XVI F, ale jego sposób kolacjonowania polegał na prostym
łączeniu obydwu kopii, w ten sposób, że do fragmentów, które różniły się od podstawy
wydania, dołączał odpowiedni fragment z drugiego rękopisu i zamykał go w nawiasach {}68. W ten sposób łącząc zwykle dwie wersje, tworzył nową wspólną narrację.
Charakterystyczne i godne przytoczenia są słowa wypowiedziane przez Anežkę Vidmanovą: „hat Flajšhans in seiner Ausgabe zwei verschiedene Fassungen zweier Handschriften vermischt, so dass eigentlich eine neue Arbeit entstanden ist”69. Sam zresztą
V. Flajšhans, gdy wyjaśniał tytuł kolekcji, przyznawał w podobnym tonie, a jego słowa
można odnieść do całości wykonanej pracy edytorskiej: „nie są to prace Husa ani jego
wydanie, są to wprawdzie jego słowa, jednak w żadnym razie nie takie, jak je napisał
lub zaaprobował, lecz takie jak je później słyszeli jego słuchacze”70. Inaczej i z dzisiejszej
perspektywy studiów sermonistycznych ujął to Zdeněk Uhlíř. „Můžeme se domnívat,
že Husova kázání vůbec nebyla pronesena tak, jak byla zaznamenána. Kromě Sermones in Bethlehem, kde se jedná o různé zápisy posluchačů, máme pravděpodobně
co do činění s opisy a replikami jeho příprav, nikoli s literárními zpracováními, resp.
jejich recenzemi či adaptacemi”71.
Nie możemy o tym zapominać posługując się wydaniem V. Flajšhansa, które jest imponującym przedsięwzięciem edytorskim swoich czasów, ale dziś już wymaga wielu korekt i ponowienia prac edytorskich. Jest to bowiem najważniejsza kolekcja kaznodziejska w dorobku praskiego mistrza – głoszona w kolebce czeskiej reformy, gdzie narodziła

66

67
68
69
70

71

E. Kamínková, Husova Betlémská kázání, s. 9, 24–25 oraz A. Vidmanova, Hus als Prediger, s. 77–78; polemicznie Fr. M. Bartoš, Problem Husovych tzv. Betlemskych kazani, 42 nn.
E. Kamínková, Husova Betlémská kázání, s. 24.
Tamże, s. 9.
A. Vidmanova, Hus als Prediger, s. 77.
[Magistri Io. Hus] Sermones in capella Bethlehem 1410–1411, ed. V. Flajšhans, Sitzungsberichte der Königlich–Böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften, t. 3, 1938, s. s. VIII. Por.: A. Vidmanova, Hus als Prediger, s. 77.
Z. Uhlíř, Středověké kazatelství v českých zemích: nástin problematiky, „Almanach Historyczny”, t. 7, 2005, s. 85 oraz tamże
kolejna uwaga: „Je zřejmé, že Jan Hus nebyl teologem v pravém smyslu, byl spíše ideologem, který se v rámci své kazatelské činnosti stával propagandistou a agitátorem. Jeho reformátorská touha předbíhala rozum a brala jen malý ohled
na skutečnost. Minimální snaha o to, aby svým kázáním dodal jasněji komunikovatelnou formu, vedla nejenom jasnému
rozrušení komunikačního diskursu (jakožto kanálu udržujícího informaci nezměněnou), ale také k popření možnosti
komunikačního dialogu (jakožto kanálu, v němž dochází k cílené, tj. vědomé proměně informace). Důsledkem bylo –
vzhledem k jeho intenzivnímu působení a širokému záběru a z toho plynoucí obrovské popularitě – nejprve zkratové
myšlení a pak i zkratové jednání. V souvislosti s Husovou kazatelskou činností a jejím písemným zaznamenáním tak pro
studium dějin kazatelství vyvstává kruciální otázka přenosu, transformace a deformace idejí. Zvládnout ji bude možno
pouze tehdy, porozumíme–li rukopisným pramenům v intencích hromadného jevu”.
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się idea kazania jako narzędzia reformy, wpisana m.in. w treść aktu fundacyjnego Kaplicy Betlejemskiej, o czym świadczy sama jej nazwa (z hebr. „bet lechem” – domus panis
– dom chleba)72 – ale pozostająca w cieniu studiów nad pismami polemicznymi Husa.
Jan Hus był przede wszystkim reformatorem, ideologiem i kaznodzieją. W okresie
pogrunwaldzkim jego moralizatorstwo ubierał w argumenty reformatorskie, a w ramach ostrej i bezpardonowej krytyki duchowieństwa nie pomijał zakonu, pozostając
lojalnym Czechem solidarnym z własnym środowiskiem. W jednym ze swoich listów
z początku 1411 r. (luty–marzec) do pewnego nieznanego z imienia księdza nie zawahał
się podzielić pogłoską jakoby pokonani Krzyżacy, teraz słudzy Polski na wsze czasy, podpisali układ z monarchą polskim, i na jego mocy dać mają 300 zbrojnych, aby następnie
wspólnie napaść na Czechy73. Hus miał w tym miejscu zapewne na myśli I pokój toruński (1.02.1411 r.), którego postanowienia, jak wiemy, nie zakładały takich planów74.
Czy te antykrzyżackie połajanki Husa były jednym ze skutków wiktorii grunwaldzkiej, czy naturalnym rozwojem jego myśli o naprawie Kościoła, kontestacji i krytyki pobożności, pozostaje pytaniem do dalszych rozstrzygnięć?

72

73

74

Por.: K. Bracha, „Semen est verbum Dei”. Postylla Carcer animae przypisywana Janowi Szczeknie, w: Amoenitates vel lepores
philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 61–71.
„Rex Polonie, quia humiliter processit, victoriam habet, quia iam concordia facta est, et communiter dicitur, quod debent
Pruteni perpetuis temporibus servire Regi Polonie cum trecentis lanceis contra quemvis hominem in regno (?) Boemie”,
ed. M. Jana Husi Korespondence a dokumenty, nr 27, s. 88. Por.: J. Mikulka, Mistr Jan Hus a Polsko, s. 123. Wbrew stanowisku
wyrażonego w tym miejscu przez E. Maleczyńską, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, s. 318, przyp. 142 o przypisywaniu
przez Mikulkę zbyt dużej uwagi do tych słów Husa, w interesującym nas kontekście to bardzo istotny fragment wypowiedzi Husa. Mikulka zaznacza jednocześnie, że ta wypowiedź zachowała się tylko w jednej kopii rkpsu Kapituly Boleslavské
C 132, f. 158v–159r, i jest to odczyt odtworzony z razury. Rzeczywiste negocjacje na ten temat miały miejsce dopiero
w 1430 r. po spustoszeniu przez husytów Śląska. Por.: A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach
z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruń 2009, s. 155, 199, 343–344; J. Nikodem, Polska i Litwa wobec
husyckich Czech w latach 1420–1433, Poznań 2004, s. 363–364.
Ed. Codex epistolaris saeculi decimi quinti, wyd. A. Lewicki, t. II, Kraków 1891, nr 35, s. 39–43; Lites ac res gestae inter Polonos
Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2, t. II, Posnaniae 1892, nr 66, s. 461–464. Por.: S. M. Kuczyński, Wielka wojna, s. 530–535;
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy, s. 712–716.
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Jan Gancewski (Olsztyn)

Sprawa Jana Husa w polityce europejskiej doby soboru
w Konstancji na tle polityki środkowoeuropejskiej i sporu
polsko-krzyżackiego. Przyczynki i rozważania.
Jan Hus, jego wystąpienia, kazania i wykłady oraz stosunek do nich ówczesnego
świata chrześcijańskiego, a przede wszystkim państw ościennych, w tym Polski, cesarza niemieckiego i zakonu krzyżackiego były bardzo istotne w polityce międzynarodowej przed i w trakcie soboru w Konstancji w latach 1414–1418. Ideologia odgrywała wówczas w życiu kręgów kierowniczych państw, a także w opinii zamożnych grup
społecznych niezwykle ważną rolę. Europa doby średniowiecza uchodziła za kontynent o szczególnej i specyficznej religijności chrześcijańskiej, wpływającej na życie cesarza, królów, książąt, ale również na stosunki między państwami, dynastiami i ośrodkami władzy. Z całą pewnością można powiedzieć, iż Kościół i powyższe
grupy społeczne stanowili iunctim. Religijność czasów średniowiecznych przejawiała się głównie w tym, iż wielu ludzi przywdziewało ówcześnie szaty typowe dla duchownych. Kościół oddziaływał niezwykle intensywnie na formowanie i kształt życia
społecznego tamtych czasów w różnych kręgach i sytuacjach. To on właśnie skupiał
przy tym w swoich rękach i dysponował wielkimi własnościami ziemskimi, co jeszcze
bardziej wzmagało jego siłę nacisku. Posiadał odrębne prawodawstwo, cieszył się szerokim zbiorem przywilejów. Wpływy i koneksje Kościoła dosięgały również różnych
kręgów władzy monarszej. Duchowni sprawując najwyższe urzędy władzy cywilnej
wpływał bezpośrednio na politykę monarchów i decydował o jej kształcie. Jego działania przejawiały się w niemal każdej dziedzinie życia zbiorowości społecznych, Kościół sprawował nadzór oraz nadawał kształt ówczesnemu Europejczykowi, właściwie
od momentu narodzin do jego śmierci1.
To wszystko przyczyniło się do wykształcenia specyficznej sytuacji politycznej,
w tym dyplomatycznej w Europie. Mocarstwowa pozycja Kościoła sprawiła, iż bardzo
szybko znalazł się on, z jednej strony, w centrum ośrodka decyzyjnego i opiniotwórczego, a z drugiej w swoistym politycznym i ideologicznym zagrożeniu. W XIV i XV w.,
a ze szczególnym natężeniem w tym drugim, dążono do tego, aby wprowadzić porzą1

Tu trzeba zwrócić uwagę na następującą literaturę przedmiotu: P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998;
E. Maleczyńska, Ruch Husycki w Czechach i Polsce, Warszawa 1959; P. Chaunu, Czas Reform, Warszawa 1989; Schyłek Średniowiecznej Europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 2003; J. Garbacik, A. Strzelecka, Uniwersytet Jagielloński wobec
problemów husyckich w XV wieku, Praga 1964.
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dek i harmonię w hierarchii kościelnej. Coraz wyraźniej i mocniej przemawiały niektóre głosy, iż w momencie, kiedy spora część reprezentantów duchowieństwa wiodło
niezwykle wystawne i „światowe” życie oraz nie świeciło dobrym przykładem godnym
zbawienia i skromnego chrześcijanina; niezwłocznie trzeba było w takim wypadku odnieść się do powtórnie do kart Biblii i z jej kart spróbować ponownie odczytać znaki
i życiowe drogowskazy. Osoby, które rozpowszechniały tego typu poglądy i szerzyły
oparte na nich „nową” ideologię, określano mianem „heretyków”, a więc zwolenników
fałszywych i grożących według Kościoła jego stabilności – doktryn i nowych wykładni
ideologicznych religii chrześcijańskiej. Za jednego nich był w pewnym momencie swojej
działalności (raczej po 1412 r.) uważany również Jan Hus.
Jan Hus urodził się w niewielkiej miejscowości w Czechach około 1369 r. w niezamożnej rodzinie. Studia w zakresie nauk humanistycznych i teologicznych ukończył
na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie niebawem zaczął pełnić funkcje dziekana,
zaś następnie rektora. W tym samym czasie zaczął analizować działalność angielskiego
XIV-wiecznego reformatora Jana Wiklifa. W 1402 r. czeski władca Wacław IV powołał
go na stanowisko duchownego w kaplicy betlejemskiej w Pradze. To tam właśnie zaczął
głosić swoje odważne, do pewnego stopnia nowatorskie, ale i kontrowersyjne dla Kościoła kazania, w których niezwykle zacięcie żądał zaprzestania postępującego zepsucia
w łonie kościoła. Stawał również w obronie interesów narodu czeskiego w cesarstwie
niemieckim. Jego determinacja i nieustępliwa postawa przyczyniły się do zwrócenia
uwagi na jego działalność ze strony hierarchii kościelnej, w tym przede wszystkim kurii
rzymskiej i papiestwa. Ale dopiero po około 4 latach od zdecydowanego wystąpienia reformatorskiego Husa, gdyż w 1411 r. nałożono na niego karę ekskomuniki. Odeszła także od niego spora część wspierającej jego działania i wyznająca, te same co on, poglądy
część czeskiego społeczeństwa. W tym samym czasie zaczął mieć coraz więcej zwolenników wśród decydentów w Europie. W związku z tym przyszło mu przez jakiś czas
żyć w ukryciu, korzystając z gościny u swych zwolenników, lecz w chwili, gdy wezwano
go na sobór w Konstancji (a właściwie został zaproszony przez Zygmunta Luksemburskiego, w celu przedstawienia swoich poglądów), pomimo zrozumiałego i uzasadnionego
zagrożenia, odpowiedział na te wezwanie i zjawił się na soborze. Specjalnie na tę okoliczność Zygmunt Luksemburski wydał mu list żelazny, który jednak okazał się bezużyteczny i bezsilny względem zaciekłych oponentów i wrogów Jana Husa w kurii rzymskiej
i ze strony papieża. Został osadzony w więzieniu i poddany torturom. Nie zrezygnował
jednak ze swoich przekonań i ideologii głoszonej nauki, czego następstwem był wyrok
spalenia na stosie. Egzekucja odbyła się w dniu 6 lipca 1415 r. Jeden z jego podstawowych
postulatów, aby wszyscy ludzie świeccy mieli możliwość przyjmowania komunii świętej
pod dwiema postaciami, czyli „chleba” oraz „wina”, został zaakceptowany i zatwierdzony
w czasie obrad II Soboru Watykańskiego.
Jan Hus zyskał w swoim życiu uniwersyteckim i duchownym wielu sprzymierzeńców, wyznawców, ale także naśladowców. Sprzymierzeńcy Jana Husa byli niezwykle poruszeni i niemal zbulwersowani przyzwoleniem cesarza Zygmunta na osadzenie Husa
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w więzieniu i spaleniem ich przywódcy na stosie. W związku z tym, gdy w 1419 r. korona czeska po śmierci Wacława IV przeszła w ręce jego brata, cesarza Zygmunta, zwolennicy ideologii Husa, przejąwszy siłą władzę w państwie czeskim, odebrali temu ostatniemu prawo do zasiadania na tronie czeskiego królestwa. Widzieli wówczas na tronie
czeskim króla polskiego Władysława Jagiełłę. Kiedy jednak król Polski pod naciskiem
biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego nie zaakceptował oferowanej mu propozycji, tę samą ofertę złożyli Witoldowi. Witold, po uzyskaniu aprobaty Władysława
Jagiełły, wyprawił do Czech swojego krewnego Zygmunta Korybutowicza, który jako
regent objął we władanie tron w tym kraju, zaś po trzech latach, sejm czeski mianował go królem Czech. Niemniej jednak, do ustabilizowania sytuacji i relacji w Czechach
wiodła jeszcze daleka droga. Pojawić musiał się zwarty ciąg wojen husyckich.
Trzeba nadmienić, że cały ruch husycki, sprawił bardzo rozległy rezonans na terenie
całego ówczesnego kontynentu europejskiego i w polityce ówczesnych dworów monarszych. Husytyzm, jako progresywny w swoim przekazie ideologicznym ruch społeczny
o charakterze religijnym poniósł jednak porażkę. Pomimo tego Husyci wywarli przemożny wpływ na kształtowanie się średniowiecznych społeczeństw i politykę państw
europejskich.
Powyższe sprawiło, że pojawiły się w czasie działalności Jana Husa liczne drogi
przenikania jego idei do krajów ościennych, w tym przede wszystkim do Polski, ale
i do ówczesnych Prus. Wielu reprezentantów ówczesnych elit odbywało studia w latach, w których żył i działał Jan Hus na Uniwersytecie w Pradze. Zdecydowanie czyniło
to łatwiejszym przenikanie jego poglądów i ideologii w Europie, a także na tereny państwa zakonu krzyżackiego w Prusach.
Ogromne zainteresowanie wzbudziła w kręgach duchowieństwa, również w Prusach dysputa na temat poglądów Johna Wiklifa, a później również Jana Husa. Najbardziej przemożny wpływ wywierali na owe podejście sami profesorowie z Uniwersytetu w Pradze. Początkowo dokładnie analizowano poglądy Jana Husa jak wykładowcy
uniwersytetu praskiego, później również zaczęto częściej odnosić się do jego poglądów
ideologicznych i kościelnych sensu stricte. Formowało się raczej mało przychylne nastawienie do poglądów owych myślicieli, a pod koniec pierwszego dziesięciolecia XV w.
przede wszystkim do poglądów i opinii jakie wyrażał Jan Hus.
Pomimo sceptycznego nastawienia do jego poglądów, różne środowiska, a szczególnie bogatego mieszczaństwa i częściowo niższego kleru z zaciekawieniem śledziło poczynania i osiągnięcia Husa oraz rozpowszechnianą przez niego naukę etycznej odbudowy
Kościoła. Z niezwykłą uwagą śledzono postępujący proces reformy religijnej na terenie Czech. W różnych ośrodkach i w różnych środowiskach społecznych oraz kręgach
władzy, funkcja kaznodziejów spoczywała w rękach czeskich zwolenników reformy kościelnej m.in. Henryka Bitterfelda, Mikołaja z Milicina, czy też Jana Stekny. Do znacznego wzrostu zainteresowania działalnością ruchu husyckiego w Prusach przyczynili
się sami Luksemburgowie, a z początku przede wszystkim Wacław IV oraz zacieśnienie
kontaktów, w tym handlowych między Czechami, rządzonymi przez Luksemburgów
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a monarchią jagiellońską w Polsce. Zjawisko to miało miejsce szczególnie na początku
XV w. Król Polski Władysław Jagiełło dążył wtedy do pozyskania przychylności monarchy czeskiego – Wacława IV dla kreowanej przez niego antykrzyżackiej polityki europejskiej. Mało korzystne dla państwa polskiego orzeczenie o konflikcie polsko – krzyżackim, wydane w 1410 r. przez króla Wacława IV, przyczyniło się wszak do znacznego
rozluźnienia i oziębienia relacji pomiędzy Polską a Czechami i zwróceniem baczniejszej
uwagi na inne ośrodki kreowania władzy i poglądów w Czechach, w tym na Jana Husa
i jego zwolenników. Taki kierunek myślenia i działania doradców króla Jagiełły był widoczny także w okresie rządów Zygmunta Luksemburskiego, a szczególnie w okresie
do 1414 r., być może również w pierwszym roku odbywania się soboru w Konstancji.
Po zwycięstwie strony polsko-litewskiej w bitwie pod Grunwaldem, Władysław Jagiełło
posłał nawet posłańca z listem do władz Uniwersytetu w Pradze, w którym to uroczyście donosił o swojej wiktorii i triumfie. Co mógł ten fakt oznaczać?
Jan Hus wysłał odpowiedź na otrzymaną korespondencję od polskiego władcy, składając gratulacje z okazji zwycięstwa króla Władysława nad zakonem krzyżackim, jednocześnie wypowiadając się pochlebnie o tym fakcie jako: „triumfie plemienia Słowian,
nad żywiołem Niemców”2. Równocześnie wskazywał w nim, aby Władysław Jagiełło,
posługując się w życiu „przykazaniem chrześcijańskiej miłości”, dążył do zawarcia porozumienia z zakonem krzyżackim oraz królem Janem Luksemburskim. Jednocześnie
błyskawicznie wzmagający się antagonizm pomiędzy Husem a dostojnikami kościelnymi, jak również strata przychylności Wacława IV, nakłoniły Jana Husa do wszczęcia
starań o zyskanie poparcia polskiego władcy dla rozpowszechnianej za pośrednictwem
swej nauki –idei „reformy” w Kościele. Może to z jednej strony świadczyć o przejawie
chrześcijańskiej dbałości o zachowanie pokoju miedzy chrześcijańskimi monarchiami, ale z drugiej strony może również wskazywać na wskazywanie polskiemu władcy
„bezpiecznego” i „pożytecznego” z punktu Jagiełły kierunku polityki proluksemburskiej
(a przede wszystkim prozygmuntowskiej), szczególnie w latach 1409–1414. Tego dowodem może być zarówno postawa samego Jana Husa w okresie superarbitrostwa Zygmunta Luksemburskiego w sporze polsko—krzyżackim, jak i nastawienie samego Husa
do idei Zygmunta Luksemburskiego i przybycie Husa na sobór w Konstancji na zaproszenie tego ostatniego.
Dowodem dalszych działań Husa może być również wizyta na dworze króla polskiego Hieronima z Pragi w 1413 r3. Stała się ona bardzo dobrą okazją do wysłuchania
i przyswojenia sobie zasadniczych celów reformy postulowanej w ruchu husyckim przez
dwór, a także zyskanie dla niej przychylności króla polskiego. Mógł to przecież później
przekuć ewentualnie w oręż przeciwko samemu zakonowi krzyżackiemu. Wszystko
2

3

List króla Jagiełły nie zachował się najprawdopodobniej w oryginale do dziś. Przypominał pod względem treści listy opisujące przebieg wojny z krzyżakami, które król wysłał do królowej Anny i Wojciecha Jastrzębca, por. H. Barycz. Dziejowe
związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze, „Przegląd Zachodni”, Nr 3, 1948, s. 25–27.
Hieronim z Pragi był jednym z najbliższych współpracowników Husa i wielkim wyznawcą głoszonych przez niego teorii.
Podobnie jak Hus zginął spalony na stosie, gdy nie chciał wyrzec się swoich przekonań.
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jednak zależało od bieżącej polityki prowadzonej przez Luksemburgów. W trakcie swojego pobytu na dworze królewskim w Krakowie Hieronim wygłosił kazania, wywołując
wzburzenie krakowskiego duchowieństwa, a zwłaszcza hierarchów w tym ówczesnego
biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca. Ten nawet wezwał go „na przesłuchanie”,
stawiając mu zarzut rozpowszechniania heretyckich myśli i nauk Wiklifa. Na tym się
jednak skończyło, a sprawa rozeszła się przysłowiowo „po kościach”. Dlaczego biskup
Jastrzębiec zbagatelizował jawne sprzeciwienie się przez Hieronima oficjalnej ideologii
hierarchii kościelnej i ówczesnego papieża Jana XXIII? Działo się tak pomimo tego,
że była obecna i żywa, w zainteresowanych środowiskach, świadomość, że przeciwko
Hieronimowi wystosowano pozew sądowy, a także, iż ówczesny papież Jan XXIII potępił jego działalność. Tym bardziej jest to zagadkowe, iż przed 1414 r. i rozpoczęciem
soboru w Konstancji, nauka i poczynania Jana Husa nie wzbudzały znacznego niepokoju w kręgach duchowieństwa ani krakowskiego, ani innego, ani też tego szczególnie
zbliżonego do króla Władysława Jagielły. Rozwój, kształtowanie i samo wzmacnianie
ideologii husyckiej w Czechach, musiało być wówczas zarówno w Polsce jak i w Prusach na dworze samego wielkiego mistrza bacznie obserwowane ze względu na reakcje
Wacława IV, jak i później Zygmunta Luksemburskiego. Dochodziły do tego też odgłosy
antyhusyckiej działalności i opinii, które podejmowało czeskie duchowieństwo, a także
wrogie względem Jana Husa nastawienie papieża Jana XXIII. To zmuszało zarówno
zakon krzyżacki jak i króla Władysława do wyczulonej i ostrożnej polityki, a z drugiej
strony do wsłuchiwania się w głosy ówczesnych „możnych i potężnych świata chrześcijańskiego”, czyli Luksemburgów.
Czasami owa – jak wskazano wyżej – neutralna polityka króla Jagiełły wobec Husa
i jego poglądów, a także niezbyt ostre przeciwdziałanie tej ideologii ze strony zakonu
krzyżackiego. Taka sytuacja trwała z pewnością do 1414 r i rozpoczęcia soboru w Konstancji oraz w trakcie pierwszego roku jego trwania. Później stanowiska zaczęły coraz
bardziej tężeć i stawać się antyhusyckie, a właściwie bardziej rzec można prokościelne. Reprezentanci polskiego rycerstwa, wchodzący w skład polskiej delegacji na sobór
w Konstancji z Pawłem Włodkowicem, opowiedzieli się przeciwko złamaniu żelaznego
listu, jaki Jan Hus otrzymał z rąk Zygmunta Luksemburskiego i osadzeniu jego w papieskim więzieniu. Polska delegacja nie występowała jednak przeciw samym zarzutom
wysuwanym względem oskarżonego Jana Husa; wszystkie kroki, jakie podejmowała,
stawiała tak, aby pozostać w zgodzie z dwiema stronami sporu i aby nie niszczyć nici
„porozumienia” z wcześniejszych lat przed zebraniem się soboru. W listach, które wysyłał Jan Hus z Konstancji w trakcie swojego uwięzienia, składał podziękowania polskim
rycerzom za udzielone mu wsparcie. W więzieniu składał mu wizyty sam Włodkowic. Jan Hus w odrębnym liście pisze o nim jako o jednym ze swych nielicznych zwolenników i obrońców na Soborze. Świadczyć to może z jednej strony o szerokim podejściu
politycznym do spraw Husa (i ogólnie czeskich) przez Włodkowica ale i przez samego
króla polskiego w trackie obrad soborowych. Z drugiej widać również kontekst krzyżacki. Z jednej strony do 1415 r. popieranie lub nieszkodzenie Husowi przez stronę
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polską było na rękę polityce Zygmunta Luksemburskiego wobec samego Husa, a z drugiej mogło jednak przyczynić się do osłabienia siły argumentów antykrzyżackich reprezentowanych przez stronę polską w rozpatrywanym sporze z Zakonem i radykalizacji
poglądów na ten temat samego cesarza Zygmunta, szczególnie po 1416 r., jak również
wyostrzeniu stanowiska samej kurii rzymskiej i jednego w końcu papieża na sprawę
sporu polsko-krzyżackiego. Do 1415 r. zarówno środowisko dworskie króla Jagiełły jak
i cesarza Zygmunta Luksemburskiego reprezentowało poglądy o umiarkowaniu reform
Jana Husa, jak to później wyraził Luter, że Hus był w zasadzie „półreformatorem” (Halbreformator) i nie miał przeciwników, dopóty dopóki było to wygodne innym, w domyśle np. władcom europejskim.
Należy zwrócić również uwagę na to, czym był ów sobór w polityce Zygmunta Luksemburskiego i jego współpracowników. Z pewnością – co już dawno podnosił w swoich pracach Zenon H. Nowak – sobór w Konstancji był miejscem, w którym splatały
się najważniejsze sprawy nie tylko religijne, ale również polityczne ówczesnego europejskiego świata chrześcijańskiego. Zygmunt Luksemburski uważał go również za zjazd
Rzeszy i miejsce, w którym dojdzie do doniosłych rozstrzygnięć w samej Rzeszy i jej
polityce wobec innych dynastii i sąsiadów. Stąd ważne stanowisko i jego starania nielekceważenia kierunków jagiellońskiego i krzyżackiego w polityce cesarstwa niemieckiego.
Po koronacji na króla rzymskiego 8 listopada 1414 r. podążył Zygmunt do Akwizgranu,
gdzie na Święta Bożego Narodzenia 1414 r. był witany jako advocatus et defensor ecclesie. Tytuł ten był, zgodnie tradycją chrześcijańskiej uniwersalnej monarchii, przynależny cesarzowi. To spowodowało, ze stał się właściwie głównym rozgrywającym w ówczesnej polityce europejskiej4. Od jego decyzji i poglądów zależała zatem nie tylko polityka
Rzeszy niemieckiej, ale i główne stanowisko w wielu kwestiach i sprawach, które miały
miejsce w ówczesnej Europie innych ośrodków władzy, np. zakonu krzyżackiego, czy
też kurii rzymskiej z papieżem, szczególnie po 1415 r., zwłaszcza w trakcie wychodzenia kościoła ze schizmy zachodniej. Jego pozycji nie tylko jako właściwie cesarza, ale
głównej osoby na soborze, oddaje fakt braku koncyliacyjności decydentów kościoła,
przynajmniej w pierwszych dwóch latach obrad soboru. O tym świadczy postawa wielu
delegacji na sobór, co wyraził dobitnie w mowie wstępnej biskup duński Piotr Lykke,
uważając, że Zygmunt jako advocatus i defensor ecclesie jest również de iura: in Consilio
pontificum pro confirmacione fidei. W takim razie jeżeli on nie stanie na czele soboru,
to: nihil boni fiet5. Tak, więc mając w ręku całą Europę, mógł decydować również o jej
kształcie ideologicznym. Kto wie, czy tak nie było również w przypadku jego stosunku
do poglądów Jana Husa? Odpowiedź może tkwić w fakcie, że Zygmunt cały czas widział
konieczność reformy w Kościele, chciał ewentualną jego reformę wykorzystać do osłabienia autorytetu papieskiego, wzmocnienia tendencji koncyliarystycznych na soborze

4

5

Z. H. Nowak, Międzynarodowe procesy polubowne jako narzędzie polityki Zygmunta Luksemburskiego w północnej i środkowowschodniej Europie (1412–1424), Toruń 1981, s. 61.
Ibidem, s. 64.
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oraz również poprzez to wzmocnienia uniwersalizmu cesarskiego w Europie6. Zatem,
przede wszystkim z tego względu, Zygmunt – przynajmniej jakiś czas – był, w niektórych swoich planach i zamierzeniach politycznych, za reformą kościoła.
Jednak w rezultacie zarówno Zygmunt Luksemburski jaki polskie poselstwo w sytuacji ostrego sporu z zakonem krzyżackim i radykalizacji stanowiska samego króla
rzymskiego wobec Husa, bez żadnych sprzeciwów i otwartych protestów przyjęło wiadomość o bezwzględnym wyroku wydanym na Jana Husa. Ówczesny arcybiskup gnieźnieński – Mikołaj Trąba – celebrował mszę świętą, która poprzedzała wykonanie egzekucji i spalenia żywcem na stosie Jana Husa. Duchowni z diecezji poznańskiej, byli
uczestnikami wydarzenia, w którym spalono jego prace. Tak, zarówno wówczas król
Jagiełło, jak też inne osoby przede wszystkim z kręgów mieszczaństwa w Polsce i w dużych miastach Prus krzyżackich, uznali wyrok wydany na Jana Husa za słuszny.
Poglądy głoszone przez Husa przedostawały się na tereny ponad północną granicę
Czech bardzo szybko. Decydowała o tym niewielka odległość geograficzna, a w przypadku Polski również językowa. Studenci z Prus oraz z Polski będący zwolennikami
nauki Husa studiowali w Czechach. Trudno jednak właściwie określić poziom tego
zjawiska, co spowodowane jest brakiem odpowiednich informacji źródłowych. Można
za to przyjąć, że rozmiary tego zjawiska były szerokie. Kościół wydał zakazy kontaktowania się ze zwolennikami herezji Husa, lecz do państwa czeskiego podróżowali ciągle
kupcy, również z Prus, tu przede wszystkim w tranzycie z Europą południową. Powstanie zwolenników Husa nie zahamowało handlu, wręcz doprowadziło nawet do powstania nowego sposobu wymiany. Było to wynikiem wojen oraz zapotrzebowania w rezultacie na broń oraz surowce (szczególnie rudy żelaza oraz jego półprodukty).
W poznaniu działalności Jana Husa, a później również ruchu husytów bardzo dogodne warunki stwarzały wyjazdy do państwa czeskiego, rycerzy z Polski. Nie mniejszą
okazją to tego był ich udział. Wiele osób widziało jednak w uczestnictwie w wojnach
husyckich raczej szansę na szybkie zbicie majątku, niż szczegółowe zapoznanie się z ideologia Husa i jego zwolenników oraz przystąpienia do nich jako do grupy ideologicznej.
Pomimo tego, znanych jest kilka przypadków, że rycerze po poznaniu haseł husyckich,
rozpowszechniali ich treść kiedy powrócili do swojego państwa. Głównie dotyczyło
to charakterystycznego dla nauki husyckiej rodzaju otrzymywania komunii świętej,
która miała mieć postać chleba i wina.
W najbliższym otoczeniu króla Władysława Jagiełły nie brakowało Czechów. Wystarczy wymienić chociażby nadwornego astrologa Henryka Czecha, a także medyka
Pawła Kravara. Najczęstszą formą przekazywania tradycji Jana Husa było słowo mówione. Polacy często słuchali przekazów z kazań Husa, a następnie podejmowali próbę
przeniesienia tych słów na inny, dogodny dla nich grunt. Tak było chociażby w przypadku Jakuba z Trląga, który w chwili śmierci chciał, aby jego dusza znalazła się w towarzystwie duszy Jana Husa. Szczególnie zjawisko to dotyczyło jego kazań z lat 1409–1414.
6

Ibidem, s. 76.

~ 57 ~

NOWE STUDIA GRUNWALDZKIE – TOM 1

Nieco więcej, ale i coraz radykalnej spoglądały zarówno opiniotwórcze środowiska
w Polsce jak i w Prusach (przez to i w jakimś sensie docierało to do wiedzy zakonu krzyżackiego), a przede wszystkim kręgi bogatego mieszczaństwa, na kazania Lutra, zawarte
w jego postyllach z lat 1413–1414. Stało się tak przede wszystkim ze względu na jego
sprecyzowane wówczas dążenia do reformy kościoła, w którym miał nie być ważny
papież, lecz prawidłowa postawa i wiara7. Zresztą radykalizowały się i same poglądy
Husa, szczególnie widoczne jest to w latach 1404–1414. Ogólnie rzecz biorąc wszystkich, którzy nie widzą Boga nazywał wcześniej głuchymi i bezbożnymi jego sługami,
później zaś wrogami kościoła i złymi ślepcami8. W trakcie swoich wykładów na uniwersytecie w Pradze często mówił o: „przestrzeganiu przykazań jako drodze do zbawienia”.
Często wskazywał również kto ich nie przestrzega, szczególnie od 1412 r., prawie jednoznacznie wskazując hierarchów kościelnych 9. Wskazywał na dobre uczynki [w domyśle dla Boga] w imię prawdziwej wiary i ich odpłacenie przez Boga. Przy tym ludzie
bez dobrych uczynków nie byliby dopuszczani przez Boga do zbawienia10. Dodawał też
często w swoich kazaniach ale również podczas wykładów na uniwersytecie w Pradze,
że „ludzi prawych poznacie po ich czynach”. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że nie dzielił tu i traktował wszystkich na równi, również hierarchów kościelnych
z papieżem na czele, mówiąc, że: „papież też jest człowiekiem grzesznym”11. To samo
odnosił bardzo często do dziesięciorga przykazań, wskazując przede wszystkim nie
na wymóg ich przestrzegania przez człowieka, a na fakt, że odnosiły się do wszystkich
ludzi bez wyjątku, czyli również do hierarchów kościelnych i papieża12.
Kazania i wykłady Jana Husa w znaczący sposób trafiały do osób nieznających pisma. Do korzystania z nich była uprawniona w takim razie nie tylko mała grupa ludzi, prawie wyłącznie o charakterze duchownym, ale również szersze grupy społeczne.
Dostępność pism husyckich, w których znajdowały się fundamentalne dla wykładni
Jana Husa kwestie o charakterze teologicznym i moralnym był zawężony ostatecznie
do grup intelektualistów, powiązanych głównie z ośrodkami uniwersyteckimi w Pradze
i w Krakowie. Stosunki sąsiedzkie Polaków z Czechami wytworzyły warunki do łatwego przenikania nauki Husa na obszary Polski. Kontakty handlowe dokończyły reszty.
O wynikającym z tego zagrożeniu dla ówczesnej hierarchii kościelnej byli przekonani
zarówno biskupi polscy jak też kuria rzymska. Podczas Soboru w Konstancji pojawiły
się głosy, że wśród Polaków istnieje niemała liczba popierających „herezję Husa”. Jeden
z husyckich reformatorów, jakim był anonimowy Michał, bohater mowy wygłoszonej
w 1419 r. przez kaznodzieję praskiego Jana Zelivsky’ego. Uznał on go za mentora ruchu
7

8
9

10
11
12

J. Hus, Ausgewählte Predigten mit einer einleitenden Monographie, von Wilhelm von Langsdorff, Leipzig 1894, S. XXV; Vyklad
na Vieru, Kapitolum seste, [w:] Magistri Johanis Hus. Opera omnia, T. I, Expositiones Bohemicae. Liber cura Commissionis ad
Hussii Opera omnia eden da ab academico Collegio historiae vulgaus, Praha 1975, s. 69.
Ibidem, S. 96, 112 in.
Vyklad na Vieru, Kapitola 1, [w:] Magistri Johanis Hus. Opera omnia, T. I, Expositiones Bohemicae. Liber cura Commissionis ad
Hussii Opera omnia eden da ab academico Collegio historiae vulgaus, Praha 1975, s. 63.
Ibidem, Kapitola 2- viera, s. 64.
Ibidem, Kapitolum seste, s. 70.
Ibidem, Menis vyklad na desatero. Redakce olomoucke, s. 659.
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Husytów obok Jana Husa, Hieronima z Pragi i Mikołaja z Drezna. Wielkim zainteresowaniem, a czasami również uznaniem cieszył się Hus i jego wszystkie mowy wśród
mieszczan, niższego duchowieństwa oraz średniozamożnej szlachty, ale także wśród
możnowładców (np. bracia Piotr i Jan Szafrańcy, Spytek z Melsztyna, Abraham ze Zbąszynia i inni. Zygmunt Luksemburski chciał go, a może i pewnym czasie jego niektóre
idee, wykorzystać do swoich celów politycznych).
Po zakończeniu soboru w Konstancji każdy z przeciwnych obozów, zarówno Zygmunt Luksemburski jak i czescy husyci próbowali pozyskać jak najwięcej zwolenników dla swoich interesów albo przynajmniej nie dopuścić do wzrostu siły przez drugą
stronę. Wraz ze śmiercią Wacława IV umiarkowany odłam husycki, w 1420 r., przekazał tron czeski Władysławowi Jagielle, który co prawda wysłuchał poselstwa ale nie
odpowiedział w sposób jednoznaczny i w żaden sposób nie wyraził zgody na objecie
tronu w tym państwie. Był to zabieg dyplomatyczny, zostawiając nadzieję bardziej radykalnym Czechom, utrzymał w ten sposób w szachu Zygmunta Luksemburskiego, ale
i nie dał powodu do krucjaty przeciw niewiernym (w tym zorganizowania nowej wojny
przeciwko Polsce i Jagiellonom) ze strony zakonu krzyżackiego, dopiero co po jego klęsce dyplomatycznej i politycznej na soborze w Konstancji. Propozycja wysunięta przez
stronę czeską stanowiła doskonałe przesłanki dla unii polsko-czeskiej, którą popierała
szlachta. Pomimo tego przeciwna takiemu rozwiązaniu była grupa polskiej szlachty,
której przewodniczył biskup Oleśnicki. Obawiali się oni przede wszystkim radykalizmu, oraz że przed działalnością kaznodziejów czeskich w państwie polskim i hasłami społecznymi, które głosili taboryci, którzy bez zgody papieża albo biskupa określonej diecezji radykalizowaliby życie społeczne. Pod presją duchowieństwa Władysław
Jagiełło nie przyjął ostatecznie korony czeskiej, obawiając się sporu z papieżem oraz
narażenia się na zarzut wspomagania herezji. To z kolei mogłoby zaszkodzić stronie
polskiej w walkach z zakonem krzyżackim. Propozycję przyjęcia korony złożył za przyzwoleniem Władysława Jagiełły, Witold, który wysyłał do Pragi swego kuzyna Zygmunta Korybutowicza w roli namiestnika. Z kolei Zygmunt Luksemburski, chcąc pozyskać
Polaków dla swojej sprawy, złożył propozycję królowi Jagielle, aby ten ożenił się z jego
bratową Ofką. Król jednak za namową księcia Witolda, w 1422 r. ożenił się z prawosławną księżniczką Sonką Holszańską, która przed zawarciem związku małżeńskiego
przeszła na wiarę katolicką, otrzymując imię Zofia.
W 1423 r. w Kieżmarku Władysław Jagiełło podpisał porozumienie z cesarzem
Zygmuntem Luksemburskim, obiecując w nim jednocześnie cofnięcie poparcia
dla strony czeskiej oraz stłumienie ruchu husyckiego na terenie Polski i wydanie specjalnego edyktu antyhusyckiego w Wieluniu (9 kwietnia 1424 r.) który: zakazywał przede
wszystkim kontaktów handlowych z heretykami, ściganie ich na terenie państw chrześcijańskich, czyli również na terenie Polski i państwa zakonu krzyżackiego w Prusach.
W związku z tym odwołano Zygmunta Korybutowicza, który od tego momentu prowadził działalność na własny rachunek. Pomimo obowiązującego edyktu, Polska nie przestała wspierać antyluksemburskiego ruchu Husytów w państwie czeskim,
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widząc w tym możliwość przeciwdziałania nadal silnemu zakonowi krzyżackiemu
w połączeniu z Luksemburgami. Ruch husycki rozszerzał się wówczas na tereny południowo-zachodniej oraz północnej Polski oraz na tereny nadgraniczne w Mazowszem
i Prusami oraz Kujawami i Wielkopolską. W Małopolsce sprzymierzeńcom ruchu
husytów przewodniczył Spytek z Melsztyna. To od nich Czesi dokonywali zakupu pożywienia, broni, a także ołowiu do produkcji kul. Ten ostatni towar był niezwykle potrzebny z powodu używania przez taborytów w znacznym stopniu artylerii. W Wielkopolsce i na Kujawach u źródeł husyckich leżały dawne konflikty Polski z sąsiadami,
w tym z zakonem krzyżackim. Na Śląsku kluczowa działalność ruchu przypadła na lata
1428–1433, po pojawieniu się oddziałów Jana Prokopa z Czech. Działalność prowadzili
tutaj również Piotr Polak, a także Dobko Puchała. Za ich sprawą doszło do spalenia
licznych kościołów i klasztorów, m. in. w Henrykowie, Kłodzku, Lubiążu i Trzebnicy.
W 1433 r., kiedy Polska musiała szukać pomocy w wojnie z zakonem krzyżackim,
doszło w Pabianicach do podpisania umowy z posłami czeskimi, na skutek czego siedmiotysięczny oddział umiarkowanych taborytów, tzw. „sierotek”, uczestniczył pod dowództwem Jana Czapka w wyprawie Polaków przeciwko stronie krzyżackiej. Wyprawa
ta znalazła swój koniec pod murami Gdańska. Tutaj Czesi zbierali w bukłakach wodę
morską jako upamiętnienie tak dalekiej podróży. Czesi w ostry sposób postępowali
ze zdrajcami. Spalono m. in. doszczętnie Tczew, a wielu mieszkańców oraz Krzyżaków
trafiło do niewoli.
Jak można wnioskować również ze źródeł, głosy zwróconych przeciw kościołowi
wystąpień czeskich zwolenników husytyzmu; przedostawały się na „podatny grunt”
w państwie polskim, zyskując tu wielu zwolenników i entuzjastów. Husycka wizja
skromnego, a nawet biednego kościoła, połączona z wezwaniem ludzi świeckich do pozbywania przedstawicieli duchowieństwa wszelkich dóbr materialnych, była z niezwykłym rozmachem rozpowszechniana w państwie polskim, za pośrednictwem husyckich
wydawnictw, a także działalności kaznodziejów. Źródła te w żaden sposób nie wspominają jednak, by koncepcja zeświecczenia ziemskich majątków kościelnych spotkała
się w państwie polskim z większym entuzjazmem. Czasami tylko wyraźnie zaznaczały
się w wystąpieniach piętnujących bogactwo Kościoła. Zapalonymi entuzjastami absolutnego ubóstwa Kościoła była m.in. grupa husyckich duchownych prowadzących działania pod protekcją sędziego poznańskiego Abrahama Zbąskiego oraz jego stryjecznego
brata Abrahama Kębłowskiego, kierując ostrze krytyki przeciwko dysponowaniu przez
duchowieństwo licznymi dobrami doczesnymi. Głosili przy tym z ogromnym przekonaniem, że duchowieństwo nie powinno być w posiadaniu niczego innego jak tylko
ubioru i pożywienia, podobnie jak dużo wcześniej czynili to z powodzeniem franciszkanie, również w Prusach krzyżackich.
Bardzo cenne w prowadzeniu badań nad rozwojem myśli husyckiej okazały się listy
Andrzeja Gałki z Dobczyna długoletniego kanonika kapituły krakowskiej, które zostały napisane prze niego w 1449 r. Andrzej Gałka nie był w zasadzie zwolennikiem poglądów Jana Husa, lecz z pewnością do jakiegoś stopnia apologetą i obrońcą poglądów
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Wilkifa. W wystąpieniach Andrzeja Gałki wyraźnie dominowała ostra w słowach krytyka zinstytucjonalizowanego Kościoła, który jego zdaniem przestał stanowić mekkę
wiary w Chrystusa13. Duchowieństwu stawiał przy tym ciężkie zarzuty sprzeniewierzenia się Ewangelii oraz tradycji apostolskiej kościoła. Andrzej Gałka wyjątkową wartość
widział wyłącznie w Piśmie Świętym, które postrzegał jako źródło wiedzy o tym, w jaki
sposób i jakimi zasadami człowiek winien kierować się w życiu. W rozumieniu Gałki
ubóstwo stanowić powinno bezsprzecznie fundamentalną i niezbitą cechę, przedmiot
wszystkich prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, tym bardziej zakonników (patrz
tu np. zakonników krzyżackich). W przeciwieństwie do Apostołów, ówczesnych reprezentantów duchowieństwa określał mianem „sług Antychrysta”, albo także często „kapłanów cesarskich”. Stawiał duchowieństwu zarzuty, jakoby celowo i umyślnie skrywało
przed społeczeństwami naukę płynącą z Ewangelii, w obawie przed straceniem przywilejów osiągniętych działaniom cesarza. Wysuwał względem duchowieństwa i inne liczne oskarżenia o wprowadzenie zupełnie odmiennych obrzędów, które stanowią zwykłe
oszustwo wobec wierzących, jak np. odpusty, adoracja sakramentu.
Zobowiązane ustaleniami soboru w Konstancji, a także rozporządzeniami wydanymi przez papieża (w tym przede wszystkim bulla papieża Jana XXII z 1maja
1318 r.) duchowieństwo w Polsce zdecydowało się podjąć kroki, które miały przede
wszystkim na celu zaprzestanie przenikania haseł oraz praktyk husyckich na tereny zarówno Polski, jak i na inne państwa chrześcijańskie. Wydawano statuty i artykuły, które
nakazywały walczyć z heretykami. Zakazy wydawane przez Kościół, tyczące się podróży do Czech adresowane były głównie do polskich rycerzy, które przebywało w państwie czeskim w ramach oddziałów Zygmunta Korybuta. Podczas celowo zwołanego
synodu w Łęczycy dokonano zatwierdzenia uprzednio rozpisanych artykułów oraz statutów odnoszących się do przeciwdziałania zwolennikom poglądów Husa. Stanowiło
to wówczas jedną z głównych przyczyn upadku ruchu husyckiego na ziemiach polskich
i poza nimi. O klęsce tego ruchu przesądziły także sprzeczne dążenia poszczególnych
grup społecznych na terenie Polski i Prus. Pojawiające się w XV w. zjawiska stworzyły
jednak solidny fundament pod przyszły wygląd społeczno-ustrojowy państw w Europie
środkowej, w tym również i nad Bałtykiem.

13

List Andrzeja Gałki do profesorów krakowskich z 23 VI 1449 r., [w:] CDUC II, nr 158, s. 112; Pieśń o Wiklefie, s. 290.
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Kacper Martyka (Olsztyn)

Broń biała z terenu Czech i Państwa Krzyżackiego z czasu
wojen husyckich. Źródła podobieństw i przyczyny różnic.
Puginały nożowe i kordy z terenu Warmii
i Mazur i korony Czech.
Badania porównawcze elementów uzbrojenia ze znacznie od siebie oddalonych terenów mogą wydawać się nie do końca uzasadnione. Zwłaszcza, jeżeli faktyczny kontakt między owymi nie należał do szczególnie intensywnych. Oczywiście nie dotyczy
to specyficznych relacji potężnych centrów cywilizacyjnych z otaczającym je barbaricum. Z przyczyn oczywistych w takiej sytuacji nawet duże oddalenie i brak bezpośrednich kontaktów nie umniejsza specjalnie siły odziaływania centrum. Niestety
w przypadku Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach i Czech próżno doszukiwać
się tak jasnej relacji. Jest to raczej właściwie niezależne od się współistnienie na scenie
europejskiego średniowiecza. Jak się wydaje właśnie to dzielone tło, wraz z lokalizacją
głównego centrum kulturowego na terenie Niemiec, czyni badania porównawcze nie
tylko sensownymi, ale i niezwykle interesującymi. Daje, bowiem możliwość konfrontacji procesów adaptacji i rozwoju uzbrojenia na terenach leżących na tym samym kierunku ekspansji kulturowej żywiołu niemieckiego, ale o zupełnie odmiennym podłożu,
historii i formie.
Niestety pełna realizacja zawartego w tytule zakresu badań jest na dzień dzisiejszy
niemożliwa. Wynika to z wielu przyczyn. Przede wszystkim w większości przypadków
nie sposób ograniczyć chronologii danego egzemplarza broni do konkretnego wydarzenia historycznego. Zamykanie się w tak wąskich ramach w większości uniemożliwiłoby
również obserwacje przemian w uzbrojeniu, które w przeciwieństwie do mody nie zachodziły na przestrzeni lat, ale dziesięcio- i stuleci. Dalej, wśród znalezisk oręża zdecydowanie dominują te, których cechy charakterystyczne i okoliczności odkrycia nie
uprawniają do identyfikacji etnicznej czy kulturowej właściciela czy ośrodka produkcyjnego. Na koniec zaś aktualny stan badań nad uzbrojeniem z Czech i ziem Państwa
Krzyżackiego nie upoważnia do podejmowania prób porównania całości uzbrojenia.
Pozwala natomiast na analizę przemian w czasie jednych z ciekawszych i do niedawna często pomijanych elementów uzbrojenia- puginałów nożowych i kordów, choć
na ograniczonym terenie.
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Zarówno noże bojowe jak i sztylety zbiorczo określane puginałami1 „od zawsze” stanowiły istotny element wyposażenia indywidualnego wojowników i żołnierzy. Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniały swoje formy. Przez dłuższy czas wśród badaczy panowała zgoda, że puginały (szczególnie sztyletowe) były bronią głównie rycerską
(np. Z. Wawrzynowska 1976, s.25; Z. Żygulski jun.2, 1975, s. 111). Późniejsze prace prezentują już pogląd o dużo większej egalitarności tego typu broni (m.in. M. Lewandowski
1990, s.128; L. Marek 2006, s. 189), za decydujące w kwestii przynależności społecznej
uznając kunszt wykonania. Puginały wraz z ich dłuższymi formami są, więc jednym z tych
rodzajów uzbrojenia, które wykorzystywane szeroko przez wszystkie stany stają się tym
samym doskonałym materiałem badawczym3. W sposób szczególny dotyczy to połowy
XV wieku, w którym piechota po niemal 100 latach umniejszania znów zaczyna uzyskiwać istotną pozycję na polu walki (P. Contamine 1999, s. 143–144). Jednym ze źródeł tej
zmiany były zapewne nadzwyczajne sukcesy wojsk husyckich przeciw kolejnym krucjatom. Jak zauważył zaś Petr Žákovský od rewolucji husyckiej obserwowalny jest gwałtowny
przyrost puginałów nożowych i kordów w materiale archeologicznym (P. Žákovský 2014,
s. 102). Dotyczy to nie tylko terenów Czeskich, ale i większości Europy zachodniej i środkowej. Podobnie puginały nożowe i kordy z terenu dawnych Prus Wschodnich w znacznej
części pochodzą z trzech ostatnich ćwierci XV wieku, co pozwala na przeprowadzenie
próby porównania przemian jakim podlegała ta forma broni na obu terytoriach.
Niniejsza praca obejmuje tereny XV wiecznej Korony Czeskiej w większości pokrywającej się ze współczesnymi Czechami i Morawami oraz obszar dzisiejszego województwa warmińsko mazurskiego w XV wieku wchodzącego w skład włości Zakonu
Krzyżackiego4 oraz dominium i dóbr kapitularnych biskupstwa warmińskiego. O ile
zakres terytorialny w przypadku państwa czeskiego jest oczywisty, to ograniczenia
terytorialne dla włości Zakonnych wymagają uzasadnienia. Kluczową kwestią przy
wyznaczaniu zasięgu pracy była historia kolekcji archeologicznych z terenów dawnego Państwa Krzyżackiego oraz stan badań archeologicznych. Jest ona wspólna dla
niemal całego terenu dawnych Prus Wschodnich z zastrzeżeniem, że dostęp do części
znajdującej się obecnie w granicach Obwodu kaliningradzkiego jest znacznie utrudniony-, co pozostawia do dyspozycji materiał z obszaru niemal w pełni pokrywającego się
ze współczesnym województwem Warmińsko – Mazurskim.
Stan badań
W zakresie broni jednosiecznej z terenu Korony Czech najpełniejszy stan badań
przedstawił Petr Žákovský w swojej dysertacji z 2014 r. Ze względu na jej powszechną

1

2
3
4

A. Nadolski zdefiniował puginały, jako wszelką krótką broń białą przeznaczoną tylko bądź przede wszystkim do kłucia.
Rozróżniając jednocześnie w ich obrębie sztylety- czyli puginały o głowni obosiecznej i jednosieczne- noże (A. Nadolski
1974, s.145)
Choć wyłączył on spośród stricte „rycerskich” basilard, noszone jakoby przez wszystkie stany.
Choćby przez fakt dużo częstszego niż w przypadku dób elitarnych występowania.
Z zastrzeżeniem zmian przynależności ziemi elbląskiej do Prus królewskich po pokoju Toruńskim w 1466 roku.
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dostępność w Internecie5 ograniczymy się do krótkiej charakterystyki tego najnowszego i najobszerniejszego opracowania tematu. Autor zebrał niemal 300 okazów krótkiej i długiej broni jednosiecznej z Czech i Moraw mieszczących się w ramach późnego
średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego. W pracy swojej posiłkując się całym
spektrum źródeł zaproponował wzorowaną na Oakeshottowskiej (m. in. E. Oakeshott
1991) bardzo rozbudowaną typologię broni jednosiecznej- obejmującą osobno głownię,
nity i rękojeść oraz elementy opcjonalne jak głowica i tarczka boczna. Zaproponowaną przez Žákovskýkiego typologię wówczas gdy było to możliwe przyjęto i w tej pracy.
Niestety mimo rozbudowania nie obejmuje ona wszystkich podstawowych form puginałów nożowych wykluczając te o symetrycznej rękojeści. Tym samym próżno w niej
szukać analogii dla pokaźnej części zabytków z dawnych Prus Wschodnich. Niestety
wg wiedzy autora brak na dzień dzisiejszy literatury, która mogłaby uzupełnić pracę
Žákovskýkiego w tym zakresie6.
Badania nad późnośredniowiecznym uzbrojeniem z terenów Państwa Krzyżackiego w Prusach mają długą, acz dość ubogą historię7. Rozproszone artykuły koncentrują
się nawet nie tyle kategoriach czy typach uzbrojenia, co konkretnych jego egzemplarzach. Pod tym względem stan badań nad puginałami nożowymi i kordami w Prusach
niemal w pełni pokrywa się wyżej opisanym. We wspomnianej monografii A. Nowakowski nożom i kordom poświecił niewiele miejsca przytaczając dwie wzmianki źródłowe o wykorzystaniu puginałów oraz jedno znalezisko kordu z Dąbrówna8 w pow.
ostródzkim (A. Nowakowski 1980, s. 114–115). Sześć lat później ukazało się pierwsze
opracowanie puginałów z ziem polskich M. Lewandowskiego, a w nim pojedynczy, niepublikowany dotąd puginał nożowy z tegoż Dąbrówna (M. Lewandowski 1986, s.108,
115). Pojedyncze okazy jak puginał z Targu Rybnego w Gadańsku (A. Nadolski 1978,
s. 40:116) czy Muzeum w Toruniu (M. Pawłowska 1986, s. 71:62, fot. 62) publikowano
również w ramach katalogów kolekcji bądź wystaw także i przed wojną (Katalog 1894,
Nr. 41, 44, 77, 97, 107). Niejako podobną jest praca L. Marka dotycząca militariów z Elbląga i okolic. W krótkim podrozdziale dotyczącym puginałów jej autor analizuje jeden
zachowany nóż bojowy ze Starego Miasta (L. Marek 2014, s. 64–65) oraz pojedyncze dotyczące tego typu broni źródło pisane. Pozostałe znaleziska, jeżeli doczekały się
publikacji i opracowania to przede wszystkim w ramach wyników badań konkretnych
5
6

7

8

Np. https://muni.academia.edu/PetrŽákovský
Nie sposób za taką uznać pracy zbiorowej Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitskéa husitské (E. Wagner i inn. 1956), która nie
dość, że wiekowa to jednak w znacznej mierze opiera się na materiale zachodnioeuropejskim niejako wbrew pierwotnemu
tytułowi zabytki czeskie marginalizując. Autor nie dotarł jednak do artykułu Z. Dragouna dotyczącego sztyletów z kolekcji praskiego muzeum (Z. Dragoun, 1983), który mimo tytułu mógł zawierać także i puginały nożowe o symetrycznej
rękojeści.
Praca Bujacka z 1888 roku aczkolwiek pionierska i wykorzystująca zabytki archeologiczne była w gruncie rzeczy swoistym skryptem dla królewieckiego gimnazjum (G. Bujack 1888). Najważniejszą próbę zmierzenia się z problematyką
późnośredniowiecznego uzbrojenia w Prusach w jego szerokim spektrum podjął prawie sto lat później profesor Nowakowski (A. Nowakowski 1980). Mimo swych licznych mankamentów jest to jak dotąd ostatnia praca o kompleksowym
podejściu do zagadnienia. Z pewnością za takową nie można uznać popularnonaukowej pracy Teutonic Knight 1190–1561
wydawnictwa Osprey (D. Nicolle 2007).
W pracy określony, jako tasak z Dąbrówna, zapewne za A. Nadolskim (1974, ryc. 34)
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stanowisk archeologicznych na czele ze słynnym grodziskiem w Plemiętach (M. Głosek
1983, s.100 in.). W przedstawionym wyżej zarysie stanu badań nad puginałami i kordami z terenu dawnych Prus zwraca uwagę znikomy udział zabytków z terenu Warmii
i Mazur, które w większości pozostawały pod władzą bądź silnym wpływem Zakonu
Krzyżackiego. Jest to zapewne efektem oddalenia od głównych ośrodków badań bronioznawczych, sporadycznie przełamywanego np. na potrzeby badań grunwaldzkich9.
Niniejsza praca na tym tle jest drugą (K. Martyka 2015) poruszającą szerzej problematykę kordów i puginałów nożowych z dzisiejszej płn. – wschodniej Polski.
Podsumowując stan badań na obu interesujących obszarach uznać należy, że w zakresie szczegółowego opracowania kordów i puginałów nożowych10 dzięki wysiłkom
P. Žákovskýkiego tereny Czeskie uznać należy za opracowane w stopniu, co najmniej zadowalającym. W przeciwieństwie do terenu dawnych Prus a szczególnie Prus Wschodnich pozostających w tej materii w znacznej mierze terra incognita. Z jak się wydaje
dokładnie odwrotna sytuacją mamy do czynienia, jeżeli chodzi o opracowania dotyczące pozostałych elementów uzbrojenia późnośredniowiecznego. Dzięki pracy A. Nowakowskiego (1980) oraz w drugim rzędzie opracowaniom uzbrojenia z terenu Królestwa
Polskiego i Śląska (A. Nadolski 1990, A. Nowakowski 1998, L. Marek 2004) istnieje
stosunkowo aktualny kontekst dla badań nad poszczególnymi elementami uzbrojenia
z terenu dawnego Państwa Zakonnego w Prusach i krain ościennych. Niestety dla ziem
korony Czech brak nowszej literatury tego typu.
Podstawa źródłowa
Z terenu obecnego województwa warmińsko – mazurskiego pochodzi ponad 3011
do dziś zachowanych okazów późnośredniowiecznej broni białej o jednosiecznej głowni. Obrazu dopełniają wcale liczne informacje archiwalne ze względu na specyficzną
sytuacje kolekcji wschodniopruskich po 1945 roku12 nie zawsze równoznaczne z fizycznie istniejącymi dziś zabytkami. Niestety te ostatnie o ile stanowią cenną informację odnośnie występowania danego rodzaju uzbrojenia13, nie są zbyt pomocne przy
studiach dotyczących form broni. Podobnie niestety jest w przypadku zachowanych
źródeł pisanych i poniekąd również źródeł ikonograficznych z epoki. Te pierwsze
z przyczyn oczywistych posługują się w materii tej pracy terminologią bardzo niepre9

10
11

12

13

Jednym z elementów badań archeologicznych w otoczeniu pola bitwy pod Grunwaldem były prace w Dąbrównie, które
przyniosły odkrycie co najmniej dwóch puginałów nożowych ( J. Dąbrowski 1964).
Za wspomnianym już wyjątkiem puginałów nożowych o symetrycznej rękojeści.
W związku z niemal równoległa publikacja pełnego katalogu znalezisk (K. Martyka 2015) autor czuje się zwolniony
z obowiązku jej pełnego przytaczania. Podobnie w przypadku źródeł Czeskich w przypadku, których oparto się w pełni
na publikacji P. Žákovský-iego (2014).
Dzieje kolekcji Prussia Musem przed i po wojnie były w ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań (A. Bitner –
Wróblewska 2008), dużo gorzej wygląda stan wiedzy dotyczący kolekcji lokalnych instytucji muzealnych (K. Martyka
2013, s. 6) w tym szczególnie ich losów powojennych.
Choć i to nie zawsze. Pamięta należy, że podobnie jak i dziś opiekunowie kolekcji muzealnych nie musieli posiadać wiedzy
pozwalającej na prawidłowe określenie danego elementu uzbrojenia. Doskonałym przykładem są liczne ekspozycje średniowiecznego uzbrojenia, na których prezentowane garnitury zbroi są kompilacją rozmaitych zachowanych fragmentów
zebranych na terenie wielu państw na przestrzeni nawet kilkuset lat…
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cyzyjną często uniemożliwiającą jednoznaczna klasyfikację oręża (M. Lewandowski
1990, s.124). Natomiast przestawienia w postaci malowideł i rzeźb z epoki obarczone
są w części przypadków fundamentalna skazą braku możliwości ustalenia miejsca wykonania dzieła14. Budzi to uzasadnione obawy, że przedstawiony na nich ekwipunek
charakterystyczny jest dla terenów nawet bardzo oddalonych od miejsca odkrycia. Wyjątkiem są malowidła naścienne, na których elementy nie szydercze prawdopodobnie
największym stopniu odpowiadają lokalnym realiom. Jest ich jednak niewiele w skali
całego Państwa Krzyżackiego, zaś z terenów objętych kwerendą nie pochodzi ani jedno z przedstawieniem interesującego nas typu oręża. Tym samym w przeciwieństwie
do P. Žákovský-iego i L. Marka analizę porównawcza postanowiono oprzeć o bazę zabytków archeologicznych do źródeł pisanych i ikonograficznych odwołując się głównie
w celu zasygnalizowania istnienia dotąd niewykorzystanych.
Źródła pisane
Na terenach objętych kwerendą interesujące nas rodzaje broni pojawiają się stosunkowo rzadko. Najmniejsza wagę wśród nich mają prace kronikarskie, w których często
przywoływane przedmioty często funkcjonują na zasadzie symbolu (A. Nowakowski
1980, s. 36–37). Wśród źródeł narracyjnych najsłynniejszą wzmianką o wykorzystaniu
puginału są opisy buntu/kłótni brata Jana von Endorf15 i późniejszego morderstwa jakiego dopuścił się na wielkim mistrzu Wernerze von Orseln w 1330 roku. Zarówno
w źródłach w języku niemieckim (np. Die Ältere Hochmeisterchronik, s. 591) jak i łacinie (Cronica Nova Pruthenica, s. 32) brat grożąc mistrzowi i go zabijając trzyma w dłoni nóż (messer, cutello). Zakładając, iż nie jest to li tylko określenie retoryczne warto
przyjrzeć się okolicznościom zdarzenia. Przestrzenie, bowiem, na których dochodzi
do gróźb i morderstwa nie należą do gospodarczych, kuchennych stąd przypadkowa
obecność noży jest raczej wykluczona. Zwłaszcza scena samego morderstwa, odmalowana, jako przemyślane, mimo iż pod wpływem szaleństwa (patrz zwrot „zaczaił się”)
pozwala podejrzewać, że opisywany nóż był noszony przez brata zakonnego przy pasiektórą to praktykę potwierdzają źródła ikonograficzne dla tego okresu. Jeżeli określenie
broni brać dosłownie, dziwić może wykorzystanie przez von Endorfa noża nie sztyletu.
Równie ciekawych informacji dostarcza fragment relacji Hermana von Salza (BHvS 18,
s. 163), który opisując wysłanie zakładnika – syna Świętopełka przytacza wypowiedź
jednego z braci: (…) und vor deinen angesichte geben wyr dysem ein messer fur dir zeu
tragen, und sprichtsu ein einigk wort, szo sticht her dyrs yn dein hertze.“ Jeżeli przyjmiemy fragment za opis realistyczny16, dziwić może ofiarowanie wysoko urodzonemu
nie miecza, nie sztyletu, ale właśnie noża. Wydaje się jednak, że jest to jeden z bardziej
14

15
16

Oczywiście jest to jedna z licznych wad wynikających z charakteru tego typu źródeł. Problematykę ich wykorzystania
w badaniach bronioznawczych przedstawiał między innymi Z. Żygulski jun. (1978).
Bądź Jana Stille wg. Kroniki Oliwskiej (A. Nowakowski 1980, s. 114)
Wobec opinii T. Jasińskiego i innych przez niego przytaczanych (T. Jasiński 2001, s.60 i n.) wydaje się to w pełni uprawnione.
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odpowiednich podarków w tej sytuacji- ofiarowanie miecza jeńcowi, nawet na czas podróży byłoby curiosum. Podarowanie zaś noża „do noszenia”- stałego elementu stroju
mężczyzny będącego zarówno orężem jak i ozdobą, podnosi status jeńca nie tworząc
szczególnego zagrożenia dla jego otoczenia i co ważniejsze nie wprowadzając dysonansu w znamionach jego aktualnej pozycji. Na kolejne wzmianki pośrednio dotyczące interesujących nas terenów natrafiamy w relacji z udziału wielkiego mistrza Johanna von
Tiefen w wyprawie antytureckiej z 1497 roku. W pierwszej dowiadujemy się o pewnym
wojaku, który pod wpływem alkoholu utracił swoje wyposażenie a wśród niego: „ (…)
swerte und messer getzogen und armbrust gespannen…” (Liborius Naker’s Tagebuch
s. 294). Kolejny raz interesujący nas oręż pojawia się pod Lenburgkiem na wyposażeniu
dwóch załóg wozów obok mieczy, kusz i cepów (Liborius Naker’s Tagebuch, s. 295).
W tym jak się wydaje dość wiarygodnym przekazie za istotne uznać należy potwierdzenie użytkowania noży obok innego uzbrojenia wśród stanów niższych. Sadząc z zachowanych źródeł pisanych noże czy też puginały nożowe były orężem, co do zasady
wykorzystywanym przez właściwie wszystkie stany. Z pewnością w zależności od pozycji społecznej właściciela różniły się one formą i jakością co wydają się potwierdzać
znaleziska archeologiczne.
Źródła archeologiczne
Wśród wspomnianych ponad 30 okazów zabytków archeologicznych z Warmii
i Mazur znajdują się zarówno niemal w pełni zachowane egzemplarze jak i niewielkie
fragmenty, które tylko per analogia można utożsamiać z konkretnymi rodzajami uzbrojenia. Pod względem sposobu odkrycia ilościowo niemal po równo rozkładają się zabytki
odkryte podczas badań archeologicznych i znaleziska przypadkowe. Co ciekawe niemal
70% wszystkich zabytków stanowią te odkryte na przestrzeni ostatnich 10 lat. Fakt ten
może budzić uzasadnione wątpliwości, co do dzisiejszej reprezentatywności tak szybko
przyrastającego zespołu. Jednocześnie jednak potrojenie bazy źródłowej przy dużym
udziale zabytków z kontekstem archeologicznym w ostatnich latach po raz pierwszy
umożliwia ich zbiorcze opracowanie. Biorąc pod uwagę kontekst odkrycia największą
grupę (10 szt.) stanowią egzemplarze pochodzące z osad. W grupie tej uwzględniono
znaleziska z miast (Elbląg, Bartoszyce, Barczewko17) wsi Dąbrówno (M. Lewandowski
1986, s. 108) oraz potencjalnej lokalizacji kuźnicy krzyżackiej w Koniuszynie (pow. nidzicki). Spośród nich wykluczono te, związane bezpośrednio z umocnieniami i przeprawami. Drugą pod względem liczebności grupę (7 szt.) stanowią znaleziska o nieznanym
miejscu odkrycia bądź lokalizacji uniemożliwiającej ich powiazanie z którąś z kategorii.
Niewiele mniej liczne (5 szt.) są zabytki pochodzące z cmentarzysk w Równinie Górnej
(R. Odoj 1958, N. Goßler, C. Jahn 2012) Bezławkach (A. Koperkiewicz 2013, s. 263,
ryc. 6) pow. kętrzyński. Niemal tyle samo odkryto na stanowiskach związanych bezpośrednio z działaniami wojennymi: po jednym w ruinach umocnień w Dąbrównie ( J.
17

Poza wspominamy znaleziskiem z Elbląga publ. Przez L. Marka (2014) reszta niepublikowana.
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Dąbrowski 1964, s.353 tabl. II) i Bartoszycach i Narzymiu (A. Marciniak- Kajzer 2007),
dodatkowo jeden jelec pochodzi z pola bitwy pod Grunwaldem, być może również puginał odkryty przed wojną w Stolzenfeld (dziś Stopki pow. Bartoszyce) można by łączyć
z pobliskim grodziskiem, jednak wg przedwojennych ustaleń jego metryka wydaje się
być dużo wcześniejsza (E. Hollack 1908, s.158). Kolejne 2 sztuki pochodzą z przeszkód
wodnych: jez. Czos w Mrągowie (W. Chudziak i in. 2011, s. 129–130, ryc. 103) i Młynarzówki w Górowie Iławeckim.
Pod względem formy cztery znaleziska określić można mianem kordów, pozostałe
zaś nalezą raczej do broni krótszej- puginałów, spośród których tylko jeden zabytek
z okolic Kronowa w pow. olsztyńskim18 należy do grupy puginałów sztyletowych pozostałe zaś mają jednosieczne ostrze. Pięć spośród zabytków stanowią fragmenty broni
umożliwiające częściową rekonstrukcję pierwotnej formy. Chronologia wyżej wymienionych zabytków rozciąga się od pierwszych dekad XIV wieku po przełom XV i XVI
wieku.
Jako że cały zespół został już opisany szerzej (K. Martyka 2015), w tym miejscu
przedstawimy zmiany charakterystycznych cech puginałów i kordów w czasie. Najstarsze puginały nożowe datować należy na początek XIV wieku. Jest to oczywiste
w przypadku stanowisk miejskich, z których większość założona została właśnie
w tym czasie. Wiąże się równocześni z napływem osadników z Europy zachodniej czy
Śląska. Szczególne pod tym względem są odkrycia dwóch fragmentów puginałów nożowych z Barczewka pow. Olsztyński. W 2014 roku na terenie reliktów pierwszej lokacji miasta Barczewa przeprowadzono pierwsze szeroko płaszczyznowe wykopaliska. W ich tracie w piwnicy jednego z domów spalonych w 1354 roku przez Litwinów
odkryto doskonale zachowanych puginał nożowy (tabl. I: 1). Kontekt odkrycia pozwala na precyzyjne datowanie między lokacją (1325) a spaleniem miasta. Jego głownię zaliczyć należą do typu A2a, które w zbiorach z terenu Czech pojawiają się pod
koniec XIII wieku i funkcjonują aż do końca wieku XVI. Obok typu A1 jest zaliczany
przez P. Žákovskýego (2014) do najstarszych form noży bojowych w późnym średniowieczu. Drugie znalezisko z Barczewka- dobrze zachowana tzw. antenowata głowica
puginału nożowego w typie 5 wg H. Seitza (1965, s. 201) nie posiada analogii w materiale zebranym przez P. Žákovskýego. Równocześnie typ ten stanowi najliczniej reprezentowaną grupę puginałów z interesujących nas terenów. Jego podstawowym
wyróżnikiem jest specyficzna półksiężycowata, bądź księżycowata głowica, która
z czasem ewoluuje przejmując formę pierścienia/oczka. Czasem (zawsze obecny)
jelec również zamiast formy prostej, przybiera łukowatą, odgiętą w przeciwnym
do głowicy kierunku. Poza Barczewkiem 3 egzemplarze typu 5 odkryto na cmentarzysku w Równinie Dolnej pow. kętrzyński i jeden podczas badań elbląskiego Starego

18

Znalezisko to budzi pewne wątpliwości w związku z daleko idącym, podobieństwem do głowni kordzika SA bądź SS. Jednocześnie brak zachowanych bić w połączeniu z nieregulaminowymi wymiarami sugeruje, że mogła ona należeć do grupy
tzw. sztyletów szwajcarskich, na których wzorowano nazistowskie kordziki.
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Miasta. Precyzyjne ustalenie chronologii zabytków z Równiny Dolnej wydaje się
w tym momencie niemożliwe, choć piszący te słowa przychyla się bardziej do ich XIV
wiecznej metryki. Dwa spośród znalezisk pochodzą z badań powojennych (R. Odoj
1958), trzeci przechowywany dziś w Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin odkryto jeszcze przed wojną, współcześnie zaś i zaliczono
do puginałów sztyletowych (N. Goßler, C. Jahn 2012, Abb.6–8). Egzemplarz z Elbląga datowany stratygraficznie na pocz. XIV19 wieku odkryto wraz z żelaznymi elementami pochwy- niepełnym trzewikiem i wzmacniającą konstrukcję ramą. Wszystkie te
puginały mimo pewnych różnic konstrukcyjnych i stylistycznych wykazują kilka podstawowych, wspólnych cech sugerujących te same źródła, jeżeli nie pochodzenia
to inspiracji. Posiadają one wcale liczne analogie w materiale szwajcarskim, angielskim czy niemieckim gdzie okres ich użytkowania określono w przybliżeniu na lata
1250–1350 (H. Seitz 1965, s.201). Okres około 50 lat między ich pojawieniem się
na zachodzie a zdeponowaniem na interesujących nas terenach może sugerować swoiste „zacofanie” tych ziem. Jednak przeczy temu brak jakichkolwiek znalezisk zdeponowanych już po okresie największej popularności tej formy puginału na zachodzie.
Oznacza to, że prawdopodobnie dotarła ona do Prus wraz z nasileniem osadnictwa,
którego sieć kontaktów z Europą Zachodnią pozwoliła na ich wycofanie wraz ze zmianą mody. Niezwykle istotna jest również koncentracja znalezisk tego typu w grobach
ludności autochtonicznej. Wraz z faktem niezwykle nielicznych znalezisk puginałów
typu 5 na ziemiach Polskich20 świadczyć to może o szczególnym upodobaniu ludności
lokalnej do tej formy oręża. Może ona wynikać z pewnych związków stylistycznych
z niektórymi wczesnośredniowiecznymi formami bałtyjskich głowic mieczy (V. Kazakievicius 1996, s.16–18) choć dystans stuleci miedzy nimi czyni ta teorie mocno
niepewną. Na połowę XIV wieku przypada inne znalezisko z cmentarzyska w Równinie Dolnej. Puginał nożowy z grobu 22 należy zaliczyć do typu A2 z tarczką boczną
w typie t5. Chronologię ustalono na podstawie wyposażenia grobu, w którym poza
puginałem i mało czułymi chronologicznie ozdobami (R. Odoj 1958) natrafiono
na żelazną ostrogę z obrotowym, gwiaździstym bolcem w typie III wariant C wg. Z.
Hilczerówny (1956), którego użytkowanie na ziemiach polskich przypada na lata
1250–1350. Wykluczając możliwość użytkowania tego typu ostróg w 2 poł. XIV wieku wobec wcale licznych, młodszych typologicznie znalezisk z tego cmentarzyska,
uznać należy, że do zdeponowania doszło najpóźniej w połowie XIV wieku. Czyni
to z odkrytego w grobie 22 puginału najmłodszy okaz z zachowaną tarczką boczną21
w naszej części Europy. Ostatnie dwa puginały z Równiny Dolnej mają już szerokie

19
20

21

Za informację dziękuję prowadzącemu badania Panu Adamowi Mackiewiczowi.
Znane jest jedno przedwojenne z terenu Ślaska (L. Marek 2008, s. 26, 188, ryc. 15), oraz dwa odosobnione w formie puginałów sztyletowatych (M. Lewandowski 1986, tabl. III: 4,5) odbiegających jednak zarówno wielkością jak i wykonaniem
od okazów z Warmii i Mazur.
W zespołach Czeskich liczne zabytki o młodszej metryce na podstawie ilości otworów w trzpieniu podejrzewane są o posiadanie bocznej tarczki jednak brak okazów z zachowaną tarczką.
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datowanie zamykające się ogólnie w ramach XIV stulecia. Stan zachowania jednego
z nich uniemożliwia identyfikacje pierwotnej formy. Drugi zaś przybrał formę masywnego noża w typie A3a. Grupę XIV wiecznych okazów zamykają znaleziska z Górowa Iławeckiego. Pierwszym jest wykonana z mosiądzu ozdobna głowica puginału
„nerkowego”. Drugim zaś przerobiony na puginał fragment miecza typu XII/XIII wg.
Oakeshotta (1991). Datowanie obu zabytków jest dość umowne, jako że oba pochodzą z pozbawionych kontekstu znalezisk przypadkowych. Kolejne znaleziska datowane są już na wiek XV. Pierwsze znaleziska z tego okresu związane są najprawdopodobniej z Wielką Wojną z Zakonem. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się rzecz jasna
jelec puginału bądź kordu odkryty na polu bitwy w reliktach piwnicy w pobliżu kaplicy. Jelec w typie 3b wg. P. Žákovskýego charakterystyczny raczej dla połowy XV w.
z zachowanym otworem do tarczki bocznej jest jak dotąd jedynym śladem wykorzystania tego typu broni na polach Grunwaldu. Niemniej wobec niewielkiej ilości militariów z Pola Biwy w ogóle, wydaje się znaleziskiem tym cenniejszym, że do niedawna
właściwie nieposiadającym analogii zbiorach polskich. Na terenach czeskich tego
typu jelce pojawiają się w połowie XV przy głowniach typu B2 i stopniowo ewoluują
by głowniach B4 i B8 w końcu XV i na początku XVI wieku uzyskać niemal identyczny do zabytku z Grunwaldu kształt. Pozostałe zabytki związane prawdopodobnie
z wielka wojną pochodzą z okolic Dąbrówna w pow. Ostródzkim, które zostało spalone w podczas przemarszu wojsk polskich na pole bitwy. Badania w Dąbrównie prowadzono w ramach ekspedycji grunwaldzkiej i objęły one część średniowiecznej zabudowy miejskiej oraz relikty zamku krzyżackiego. Podczas badań natrafiono na fragment
ciężkiej dziś do identyfikacji głowni ( J. Dąbrowski 1964) oraz dobrze zachowany puginał w typie B1c wg. Lewandowskiego (M. Lewandowski 1986, kat. 1) odpowiadającemu typowi głowni A4 wg. P. Žákovskýego. Puginał ów odkryto na ternie zabudowań miejskich w dobrze datowanych warstwach spalenizny, z dużą dozą
prawdopodobieństwa można go łączyć z mieszkańcami Dąbrówna- analogicznie
do wcześniejszych odkryć w Barczewku. Podobny egzemplarz (typ A4) odkryto również na terenie starego miasta w Elblągu, niestety tam stratygrafia nie pozwoliła
na datowanie dokładniejsze niż XV-XVI w. co pokrywa się z użytkowaniem tego typu
puginałów w Czechach i całej Europie Zachodniej (P. Žákovský 2014, s. 212). Ogólnie
na XV wiek datowane jest przedwojenne odkrycie z terenu Starego Miasta w Bartoszycach (kat.). Znaleziony w nieznanych warunkach puginał należy do typu A2 o szerokiej XV wiecznej chronologii w Czechach i Europie (P. Žákovský 2014, s.206).
Od około 2 dekady XV wieku na terenie objętym kwerendą pojawiają się dłuższe
i cięższe odpowiedniki puginałów nożowych- kordy. Niestety większość z nich pochodzi z odkryć przypadkowych, wobec, których ustalenie chronologii możliwe jest tylko
w przybliżeniu w oparciu o cechy stylistyczne oręża. Za najstarszy uznać można wykonany z miecza kord odkryty przed wojną (kat.). Do 1945 roku mógł wchodzić
w skład kolekcji gimnazjum w Ostródzie. Na podstawie cech stylistycznych jego chro-
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nologia została ustalona na 1 połowę XV wieku22 (M. Bietuk i in. 2011). Mimo,
że głownię należałoby zaliczyć do typu B4 funkcjonującego w Czechach dopiero pod
koniec XV wieku (P. Žákovský 2014, s.233), jest to raczej przypadek będący konsekwencją chałupniczego wykonania. Kolejny kord w tym typie (B4a) odkryty w okolicach Biesowa pow. Olsztyńskim stanowi już przykład w pełni intencjonalnego wytworu. Charakterystyczne inkrustacje części zastawy płazu w formie wilka
i jednorożca wraz ze szczątkowo zachowanymi napisami pozwalają identyfikować
ten okaz z warsztatami węgierskimi. Jego zdeponowanie wiązać można z działaniami
ostatniej wojny z zakonem krzyżackim. Co odpowiada chronologii tego typu okazów
z terenu Czech i Europy zachodniej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dwóch kordów w o wygiętych głowniach w typie B8 odkrytych przypadkowo
w Tolkmicku i Dąbrównie. Oba okazy wydają się w pełni odpowiadać analogiom z terenu Czech gdzie ich występowanie obserwowane jest od 2 polowy XV wieku. Prawdopodobnie z tego samego okresu pochodzi niewielki zespół militariów odkryty
w Karolewie pow. Nidzicki. Wśród nich zachował się w pełni jeden puginał nożowy,
oraz fragment głowni kordu prawdopodobnie w typie B7. Niezwykle ciekawym egzemplarzem jest tu puginał o charakterystycznie ukształtowanym sztychu- wykonano go przez jednostronne ścięcie końcowej partii tylca. Choć samo rozwiązanie nie
jest szczególnie rzadkie to w połączeniu z nim charakterystyczny kształt rozszerzającej się ku sztychowi głowni23 czyni ten okaz pozbawionym analogii. Co ciekawe w kolekcji Grenzland Museum przed 1945 znajdował się prawdopodobnie odkryty w pobliżu Nidzicy puginał o równie oryginalnej formie głowni. Który przez podobieństwo
formowania sztychu, może sugerować pochodzenie z jednego warsztatu- wspominanej w źródłach pisanych kuźnicy zakonnej w Koniuszynie. Lokalne pochodzenie
w pełni tłumaczyłoby brak analogii dla obu egzemplarzy, których chronologię ustalić
można na połowę XV wieku. Z końca Xv stulecia pochodzą dwa niezwykle ciekawe
zabytki. Pierwszym jest odkryty przed wojną puginał ze Stolzenfeld (dziś Stopki pow.
bartoszycki), który być może wiązać należy z grodziskiem położonym na południowy
wschód od wsi. Niestety jest to jedyny zabytek znany z tej lokalizacji. Sam puginał
należy do typu A4 bądź A2 z charakterystycznym pseudo jelcem i szczątkowa tarczka
boczną w typie t3. Podobny do niego puginał odkryto na terenie ruin zamku w Narzymiu pow. działdowski. Choć egzemplarz ten mógł być dużo cenniejszy sądząc po zachowanych okładzinach inkrustowanych srebrem. Puginał ten najbliższy typowi A2
również wyposażono w szczątkową tarczkę w typie t4. Chronologia obu okazów odpowiada ich funkcjonowaniu w Europie zachodniej i Czechach.
Przedstawione wyżej informacje nt. zmian puginałów nożowych i kordów w czasie w odniesieniu do terenów korony czeskiej pozwalają na wysnucie następujących

22

23

Przy ustaleniu użytkowania mieczy typu XVII wg. Oackeshotta wespół z jelcami 1a i 6 (Oackeshott 1994, s.65–67) na 2
poł XIV do 1 ćw. XV w.
Przypominający w tym tak zwane noże „bowie” z amerykańskiej Wojny Secesyjnej.

~ 74 ~

Dokumenty i materiały

wniosków. Wydaje się, że impulsem do pojawienia się puginałów nożowych w XIV
wiecznych Prusach wschodnich było przybycie osadników oraz rycerstwa (w tym braci
zakonnych) z Europy zachodniej i Śląska. Wydaje się, że to wpływem tych ostatnich
należy tłumaczyć obecność sztyletowych i nożowych puginałów antenowych w wyposażeniu grobów ludności autochtonicznej, co sugeruje wysoką pozycje tego typu broni
w społeczności Prusów. Równocześnie obecność tego typu broni w wyposażeniu grobowym (czy też w ogóle obecność oręża w późnośredniowiecznych pochówkach) czyni
teren Prus wschodnich absolutnie wyjątkowym na tle Polski czy Europy zachodniej.
Warta uwagi jest pewna nadreprezentacja puginałów antenowych w zbiorach z Prus
wschodnich w porównaniu do kolekcji czeskich czy polskich. Sugeruje to silne związki
intersujących nas terenów z terytorium południowo- zachodnich Niemiec i być może
Szwajcarii gdzie ten typ oręża cieszył się najwidoczniej szczególną popularnością24. Przy
tak licznej obecności puginałów nożowych już u progu późnego średniowiecza dziwić
może niemal całkowity brak tych form noży bojowych, które P. Žákovský (2014, s. 99,
obr. 70) uznaje za najwcześniejsze (tj. głownie A1 z rękojeściami d5). Pewnych nawiązań do tej formy można się doszukiwać (zwłaszcza w kwestii budowy rękojeści) w okazie z Barczewka- należącego najprawdopodobniej do kolonisty pochodzącego z bliskiego Czechom Śląska. Absolutnym ewenementem jest obecność w jednym z grobów
z Równiny Dolnej puginału z tarczką boczną- starszego niż jakiekolwiek okazy znane
z terenu Czech. Wydaje się to ostatecznie potwierdzać, iż co najmniej do połowy XIV
wieku rozwój uzbrojenia w zakresie puginałów nożowych przebiegał w obu regionach
raczej niezależnie. Brak znalezisk z Warmii i Mazur, których chronologia zamykałaby
się w ramach 2 połowy XIV wieku uniemożliwia porównanie z Czechami w tym czasie.
Datowane na początek XV wieku znaleziska z Dąbrówna w pełni odpowiadają już odkryciom z terenów Korony Czech. Wiązany z bitwą grunwaldzką jelec budzi natomiast
zastanowienie- wg klasyfikacji P. Žákovský forma ta pojawia się w Europie dopiero w 2
połowie XV wieku a w przytaczanych przez niego okazach katalogowych z Czech pod
koniec XV stulecia. Możemy wiec mieć w tym przypadku do czynienia bądź z błędnym
wiązaniem znaleziska z bitwa, bądź też z najstarszym w naszej części Europy tego typu
jelcem, przy czym to ta pierwsza ewentualność wydaje się bardziej prawdopodobna.
Kolejne obiekty wiązać należy już z czasami rewolucji husyckiej w Czechach, bądź dekadami następującymi bezpośrednio po niej. Niemal wszystkie zabytki z tego okresu
z Warmii i Mazur wykazują daleko idące podobieństwo do egzemplarzy z Czech. Jak
się wydaje około połowy Xv wieku dochodzi do pewnej unifikacji form oręża poprzez
trwałe włączenie Warmii i Mazur w krąg stylu zachodnioeuropejskiego. Swoistym
podkreśleniem tego stanu rzeczy jest znalezisko kordu z Biesowa- importu prawdopodobnie węgierskiego warsztatu, którego produkty pojawiają się w tym samym czasie
również w Czechach. Pewnym wyjątkiem na tym tle są zabytki z okolic Nidzicy pochodzące być może z kuźnicy w Koniuszynie. Ich oryginalność mogła być efektem ekspery24

O ile można oceniać popularność danego typu broni w parciu o ilość egzemplarzy zachowanych w kolekcjach muzealnych.
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mentów, bądź też kwestią indywidualnych zamówień. Odrębność te równoważą jednak
przykłady kordu i puginału nożowego wykonanych w pierwszych dekadach XV wieku
z mieczy. Można je, bowiem interpretować jako wyraz potrzeby nadążania za zachodnioeuropejską modą.
Podsumowując źródła początkowych różnic między puginałami nożowymi i kordami z Warmii i Mazur a Czechami upatrywać należy w specyficznej, częściowo zamkniętej na wpływy zachodu kulturze autochtonicznej ludności Prus. Nie bez znaczenia był
zapewne i status majątkowy tych ziem w XIV wieku stosunkowo ubogich i słabo zasiedlonych w porównaniu do Czech. Wydaje się, że tym należy tłumaczyć relatywnie
niewielką ilość puginałów i kordów odkrytych na terenie Prus w ogóle a w szczególności na Warmii i Mazurach w porównaniu do ziem naszych południowych sąsiadów. Postępująca w XV stuleciu unifikacja w zakresie form wydaje się być przejawem z jednej
strony podążania ludności lokalnej za zachodnioeuropejską modą. Z drugiej zaś jest
prawdopodobnie efektem systematycznego wzrostu osadnictwa z Europy zachodniej
i Śląska. Widoczna w XV wieku wspólnota kultury materialnej miedzy Czechami i częścią Prus Wschodnich jest raczej efektem wspólnej przynależności do kręgu zachodnioeuropejskiej cywilizacji niż dowodem siły bezpośrednich, wzajemnych odziaływań.
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Piotr A. Nowakowski (Stębark)

Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych
na terenie Pól Grunwaldu w dniach 14-24.09.2014 r.

Prace archeologiczne na terenie Pól Grunwaldu, między miejscowościami Stębark,
Zybułtowo, Góry Łubiańskie, gmina Dąbrówno, powiat Ostróda, przebiegały na mocy
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, delegatura w Elblągu nr 328/2014 z dnia 21.07.2014.
Prowadzone były przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 1, 14–107
Gierzwałd a kierownikiem praca archeologicznych dr Piotr A. Nowakowski, IAUŁ,
Uniwersytecka 3, 91–128 Łódź.
Badania trwały od 14.09.2014 (niedziela) do 21.09.2014 (niedziela). W pracach
brała udział grupa 44 poszukiwaczy z Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski oraz
9 studentów archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego i Wrocławskiego.
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Poszukiwania prowadzono z wykorzystaniem wyrywaczy metali (zwykłych oraz ramowego) eksplorując każdy napotkany sygnał. Niemal wszyscy poszukiwacze wyposażeni byli w urządzenia GPS rejestrujące ścieżki poruszania się poszczególnych osób jak
też lokalizację zabytków ruchomych. Efekt rejestracji ścieżek ukazany jest na zdjęciach
poniżej. Widoczne na zdjęciach luki pomiędzy ścieżkami wynikają z faktu, iż niektórzy
uczestnicy, danego dnia, nie byli wyposażeni w GPS.
W toku badań przeszukano powierzchnię 126,8 hektara.
W wyniku poszukiwań pozyskano bogaty zbiór ruchomych zabytków archeologicznych (ponad 200 pozycji inwentarzowych) zawierających militaria, części rzędu
końskiego i oporządzenia jeździeckiego, numizmaty, drobne przedmioty codziennego użytku. Ramy chronologiczne zbioru zamykają się od okresu wpływów rzymskich
do nowożytności.
Wskutek dużej czasochłonności prac nie udało się przeb dać całego, planowanego
terenu. Poza obszarem penetracji pozostały działki: 291/70, 294/6, 297,295, 315. Obręb P-17 oraz 14, 15, obręb P-6.
Poza pracami na terenie Pól Grunwaldu przeprowadzono także, na mocy pozwolenia nr 329/2014 z dnia 21.07.2014. poszukiwania na terenie grodziska w Gardynach,
gmina Dąbrówno, powiat Ostróda (AZP 31–58, działki 47 i 51).
W ich wyniku odnaleziono niewielką ilość przepalonych fragmentów polepy z odciskami drewna oraz ręcznie kute gwoździe. Chronologię tego zbioru określić można
na okres średniowiecza.
Ze względów technicznych nie przeprowadzono natomiast badań, z wykorzystaniem elektromagnesu i sonaru, na obszarze jezior Gardyny, gmina Dąbrówno i Łubień,
gmina Dąbrówno na działkach 66, 55, 56, 567, 56/9, 56/11, 32/6, 32/8 na prowadzenie
których wydane zostało pozwolenie nr 354/2014 z dnia 07.08.2014.
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Sprawozdania

Góry Łubiańskie – część wschodnia
Data: 15/9/2014
Przebadana powierzchnia: ok. 1,8 ha
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Góry Łubiańskie – część środkowa
Data: 16/9/2014
Przebadana powierzchnia: ok. 7 ha
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Sprawozdania

Góry Łubiańskie – część zachodnia
Data: 17–19/9/2014
Przebadana powierzchnia: ok. 26 ha
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Pola na wschód od Stębarka
Date of search: 19–20/9/2014; 23/9/2014
Przebadana powierzchnia: ok. 70 ha
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Pola na wschód od Zybułtowa
Data: 20–22/9/2014
Przebadana powierzchnia: ok. 22 h
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Całość przebadanego terenu
Data: 14–23/9/2014
Przebadana powierzchnia: ok. 126,8 ha
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Sprawozdania

Gardyny
Data: 23–24/9/2014
Przebadana powierzchnia: ok. 2,5 ha
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Piotr A. Nowakowski (Stębark)

Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku
Kurzętnik – Zamek na działce 1649/5 prowadzonych
w dniach 22.09.2014 - 24.09.2014
Prace archeologiczne na terenie zamku w Kurzętniku, na działce 1649/5 prowadzone były na mocy decyzji zawartej w Decyzji nr 81/2103 o warunkach zabudowy
w związku z powstawaniem budynku usługowego na terenie w/w działki. Inwestorem
był Robert Szaj, działający w imieniu Fundacji Nicolaus Copernicus, Truszczyny 57,
13-220 Rybno, wykonawcą badań archeologicznych Muzeum Bitwy pod Grunwaldem,
Stębark 1, Gierzwałd a kierownikiem praca archeologicznych dr Piotr A. Nowakowski
(IAUŁ), Uniwersytecka 3, 91-128 Łódź.
Badania wykopaliskowe trwały od 22.09.2014 (poniedziałek) do 24.09.2014 (środa).
Na terenie objętym inwestycję wytyczono wykop, o wymiarach 6x4,80 m, obejmujący
swym zasięgiem cały obszar fundamentów planowanej konstrukcji budynku (Plan 1).
Niwelacje narożników wykopu:
N - 142,10 m n. p. m.; E - 142,11 m n. p. m.; S - 142,10 m n. p. m.; W - 142,05 m n. p. m.
Rozpoczęto zdejmowanie, metodą warstw mechanicznych, wierzchniej warstwy
z całej powierzchni wykopu. W E części wykopu stwierdzono występowanie warstwy,
silnie zbitej, próchnicy z dużą zawartością gruzu. Pod nią, na całej powierzchni wykopu,
zalega warstwa gliny przemieszanej z piaskiem i żwirem zawierająca nieliczne, współczesne śmieci (kapsle, folia aluminiowa, szmaty). Jedynie w NW części wykopu stwierdzono niewielką warstwę piasku i drobnego żwiru, o miąższości max. 15 cm. W NE
profilu wykopu, na głębokości 20 cm. od powierzchni współczesnej natrafiono na głaz
narzutowy o wymiarach cca 80x120 cm. Ze względu na zagrożenie wypadnięciem zdecydowano o usunięciu go z profilu wykopu.
Od głębokości ok. 80 cm od powierzchni współczesnej na całej powierzchni wykopu zalegała jednorodna warstwa gliny z niewielką domieszką piasku, całkowicie pozbawiona jakichkolwiek śladów działalności ludzkiej.
Na głębokości 1 m od powierzchni współczesnej, w NW części wykopu, na powierzchni 63 cm w kierunku E i długości 193 cm zaobserwowano warstwę piasku z niewielką domieszką kamieni. Na profilu NW, na tym samym poziomie zaobserwowano
cienką warstwę żwiru z piaskiem. Po wyeksplorowaniu kolejnych warstw mechanicznych miąższość w/w warstwy wyniosła 36 cm. Pod nią zalega jednorodna glina, podobnie jak na pozostałej powierzchni wykopu (Fot. 3).
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Celem ułatwienia wychodzenia z wykopu pozostawiono stopień o wymiarach
100x120 cm w NW narożniku wykopu.
W S części wykopu wykonano rowek sondażowy o szerokości 1,70 m i eksplorowano go do poziomu niwelacyjnego 138,06 m n. p. m. (Fot. 2). Eksplorację pozostałej części
zakończono na wysokości niwelacyjnej 140,18 m n. p. m.
W związku z brakiem śladów jakiejkolwiek działalności ludzkiej w postaci warstw
antropogenicznych czy ruchomych zabytków archeologicznych zdecydowano, iż zaobserwowana w wykopie warstwa gliny (Fot. 2) obserwowana na wysokości 3, 80 m jest
warstwą calcową. Niewielkie zakłócenia, obserwowane w części NE wykopu są związane, najprawdopodobniej, z budową sieci energetycznej w czasach współczesnych.
Wykop zasypano.
Podsumowując wyniki badań archeologicznych podkreślić należy, iż na całej powierzchni i głębokości wykopu nie zaobserwowano struktur ani przedmiotów mogących spełniać definicję zabytku zawartą w art. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece
nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

Plan 1
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Sprawozdania

Profil SW

Profil SE
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Profil NW

Profil NE
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Zasady przygotowania prac naukowych do czasopisma „Nowe Studia Grunwaldzkie”
Czasopismo „Nowe Studia Grunwaldzkie” składa się z działów: ARTYKUŁY I ROZPRAWY, DOKUMENTY I MATERIAŁY, PROBLEMY I DYSKUSJE, POLEMIKI,
RECENZJE I OMÓWIENIA, BIBLIOGRAFIE, KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA; LISTY DO REDAKCJI.
Wymogi edytorskie
1.1. Autor dostarcza do Redakcji czasopisma:
–– pracę na nośniku elektronicznym plikiem tekstowym: tekst z przypisami lub tożsamy pocztą elektroniczną na wskazany adres redakcji NSG. Wydruk powinien
być wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: preferowany edytor tekstu Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki
12, interlinia 1,5. Przypisy: czcionka 10. Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm. Formatowanie tekstu
należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość artykułów i rozpraw nie powinna przekraczać 30 stron znormalizowanego wydruku (30 wierszy po około 60 znaków), recenzji i omówień do 5 stron.
–– na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku autor podaje imię i nazwisko oraz instytucję naukową, którą reprezentuje (afiliację),
–– abstrakt (w języku polskim i angielskim) zawierający nazwisko i imię autora
(-ów), tytuł artykułu, słowa kluczowe oraz streszczenie artykułu. Abstrakt powinien zawierać od 150 do 300 słów.
–– na końcu każdego wydania rocznika zostaną zamieszczone krótkie notki o autorach (z afiliacjami, adresem do kontaktu, numerem telefonu) – objętość do jednego akapitu, do 300 znaków; autorzy zobowiązani są dostarczyć notkę w formie elektronicznej do redakcji wraz z tekstem po recenzjach.
1.2.	Redakcja „Nowych Studiów Grunwaldzkich” przyjmuje do druku jedynie teksty dotychczas nigdzie nie publikowane. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
2.	W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itd., m. in.), a także
z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne zaś – w miarę potrzeby.
2.1	W recenzji najpierw podajemy pełne imię i nazwisko autora recenzowanej pracy,
a następnie tytuł, podtytuł; w pracy zbiorowej – imię i nazwisko redaktora; w pracy wielotomowej – liczbę tomów (części); następnie podajemy nazwę wydawcy,
miejsce i rok wydania, liczbę stron, ilustracji, map. Imię i nazwisko autora recenzji
zapisujemy z prawej strony na końcu tekstu.
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3.1.	Numery przypisów należy umieszczać na dole strony, stosując numerację ciągłą. Numery przypisów wpisujemy we frakcji górnej przed kropką kończącą zdanie. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie
(z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok), albo przed przecinkiem wewnątrz zdania). W przypisach stosujemy skróty jak pkt. 2; dopuszczalne są inne skróty,
przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich
znaczenia przy pierwszych przypadku zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych ujmujemy w cudzysłów; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu
zbiorowym piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów kwadratowych). Tomy, roczniki,
zeszyty, numery i części periodyków i innych publikacji podajemy cyframi arabskimi.
3.2.	Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał
imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony
kropką), miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy
kursywą – bez cudzysłowów.
3.3.	W przypisach stosujemy oznaczenia łacińskie, zatem przypis, który bezpośrednio
się powtarza, powinien być zapisany tak: ibidem, s. … lub tylko ibidem. Dzieło
wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, op. cit., s … Jeżeli
w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego
samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych) zamiast inicjału
imienia i nazwiska autora piszemy: idem, tytuł lub skrót tytułu, s. … .
3.4.	Brak miejsca lub brak roku wydania książki cytowanej oznacza się skrótem [b.m.],
[b.r.], [b.m.r.], w nawiasie kwadratowym
4.	Podpisy pod materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie) umieszczamy
pod rysunkiem, stosując numerację ciągłą (Ryc. 1.) i tytułem. Należy również podać źródło pochodzenia zamieszczonego materiału. Materiał ilustracyjny należy
dołączyć w postaci osobnych plików zapisanych w formacie „jpg” lub „pdf ” (rozdzielczość co najmniej 300 dpi).
5.	Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w wersji on-line tekstów publikowanych w czasopiśmie.
6.	Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek oraz niedopuszczenia publikacji artykułu w przypadku stwierdzenia plagiatu.
7.	Redakcja czasopisma przyjmuje zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na dodatkowych kartach sąsiadujących z trzecią stroną okładki.
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