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FERDINAND SEIBT 

TAK ZWANY MANDAT WIKARIALNY 
DLA KSIĘCIA PRZEMYSŁA I CIESZYŃSKIEGO 

I. Książę Przemysł I cieszyński zaliczany był do najznamienitszych
doradców Karola IV i jego syna Wacława. Już jego ojciec, książę Ka-
2imierz, dość często był wymieniany wśród świadków pierwszych doku
mentów Karola IV, po raz ostatni spotykamy go w tej roli w doku
mencie z r. 1360, aczkolwiek według innych źródeł zmarł on dwa laba 
wcześniej 1. Obaj jego synowie według tych samych źródeł oddali się 
wiernie służbie królewskiej. Starszy z nich - Władysław, uratował Ka
rolowi IV życie w Pizie i wkrótce potem zmarł, chyba na skutek odnie
.sionych przy tym ran 2

• Młodszy, Przemysław, jak się wydaje, poświę
cił się otwarcie w ciągu niezwykle długiego okresu swojego życia służ.
bie dyplomatycznej króla, aczkolwiek nie bez związanych z tym obcią
:żeń. Jako najbardziej wytrawny wśród doradców Karola IV i Wacława, 
działał w Awinionie i w Budzie, w sz.c;,;ególnie ważnych mi.sjach, mimo 
:że w przybliżeniu od śmierci Karola IV z powodu ciężkiego artretyzmu 
poruszał się w lektyce, stąd z cierpkim realizmem owych czasów zwany 
był Przemysławem Noszakiem 3• Brał też udział w pracach królew
skiego sądu dworskiego. Gdyby było możliwe gruntowne zestawienie 
całego zespołu ludzi zaangażowanych w służbie króla oraz w jego dy
plomacji 4, jeszcze wyraźniej można by wówczas było ocenić udział 

1 J. F. Boh mer, Regesta Imperii, t. VIII, reedycja z uzupełnieniami przez

A. Huber, 1877, tu nr 3109 i passim.
1 F. M. Bart os, Cechy v dobe Husove (Ceske dej iny, Il, 6, 1947, s. 8).
8 Biografii brak. Z literatury starszej por. art. J. Car o, [w:] Allgemeine Deut

sche Biographie, 26 (1888), s. 684; nadto Bart oś, op. cit., s. 460 z wykazem litera

tury, oraz studia z historii kancelarii I. I. H 1 a va ł e k, Das Vrkunden- und Kanz

.leiwesen des bóhmischen und romischen Ki:inigs Wenzel, 1970, szczególnie s. 470. 
4 Patrz w tej sprawie szczególnie P. Mor a w, Personenforschung und deut

sches Konigtum (Zeitschrift fur historische Forschung, 2, 1975, s. 7-18 - (program 

badań). Pewne dalsze dane podają prace W. We i g e 1, Manner um Kónig Wenzei. 

Das Problem der Reichspolitik 1379-1384 (Deutsches Archiv, 5, 1942, s. 112-177); 

Kónig Wenzels person!iche Politik, Reich und Hau.smacht 1384-1389 (Deutsches 

Archiv, 7, 1944, s. 133-199). 
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\V polityce i w wydarzeniach bieżących owego księcia śląskiego, który 
mając poparcie możnych śląskich, mniej współdecydował o czeskiej, 
bardziej natomiast o dyplomacji Rzeszy w II poł. XIV w. Wśród osiem-· 
dziesięciu relatorów, którzy w działalności kancelarii Wacława IV wolę 
króla przedstawiali w postaci pisemnych rozporządzeń i stąd winni być 
uznawani jako jego dyplomatyczni interpretatorzy, książę Przemysł <lo
ok. 1390 r. posiadał pozycję szczególną. Następnie jego aktywność natu
ralnie osłabła, choć jeszcze jeden raz w 1396 r. dal wydatnie o sobie 
znać, ale odtąd zdecydowanie ustąpił miejsca Borivojowi ze Swinar (któ
ry był Czechem, starostą Królestwa Czech w Bawarii), urzędnikowi 
Wacława IV, nie mniej znanemu z realizacji jego polityki niemieckiej s. 
Naturalnie nie oznaczało to jeszcze całkowitej rezygnacji Przemysła ze 
służby dyplomatycznej, jak przyjmowali Bartos i Hlavacek 6• Jeszcze 
w decydujących negocjacjach na. wiosnę 1400 r., kiedy to przeciwnik 
Wacława szykował się i umacniał do objęcia władzy, Przemysł poszu
kiwał możliwości układów z miastami i książętami, naturalnie bezsku
tecznie 7

• Dopiero po ustąpieniu Wacława brak jest danych potwierdza
jących jego działalność aż do śmierci w 1409 r., kiedy zakończył nie 
tylko niezwykle długą karierę dyplomatyczną, ale także politykę nad
zwyczaj korzystną dla księstwa cieszyńskiego. 

Książę Przemysław zalicza się więc niewątpliwie do najbardziej zna
czących osobistości wśród doradców Wacława. W listopadzie 1382 r. 
działał on okazyjnie z pelnomocniclwem wikariusza Rzeszy. Za wiele jest 
niewiadomych, jeżeli chodzi o \vikariat Rzeszy, jak w ogóle na temat 
rozwoju urzędu wikaria1nego za rządów Karola IV, jeszcze nie pozo
stającego w związku z polityką luksemburską s. Wiltrud Wendehorst 
w :1ie drukowanej, niestety, dysertacji z 1951 r., bardzo istotnej dla 
poznania interesującEgo mechanizmu późnośrednimviecznej organizacj t 
,,·ładzy, przebadała dokumenty wikarialne Wacława. Nie usunęła ona 
wątpliwości dotyczących słabo rozpoznanej działalności księcia cieszyń
skiego, ponieważ o ile „dokumenty wystawione przez innych wikariuszy 
Wacława zachowały się" 9, o tyle tylko jeden niedatowany akt w jej 

, Patrz HI a va cek, op. cit., s. 148 nn. (doskonały przegląd).
o Bart os, op. cit., s. 147; Hl a va cek, op. cit., s. 470.
1 Deutsche Reichstagsakten, t. III, s. 167.
s Według starszej literatury: L. Hi.i t te br a u ker, Die Vikare Karls IV. in

Deutschland, Festschrift filr A. Brackmann, 1931, s. 546-568; H. Fr i ck e, Reichs

vikare, Reichsregenten und Reichsstatthalter des deutschen Mitte!alters, rozdz. 
,,Verfassungs- und Verwaltungsgcschichte des dcutschen Reiches vom zehnten bis: 
zum ,·ierzehnten Jahrhundert". dys. mpis. Gottingen 1949; W. We n de horst, 
Das Reiciisvi!rnriat nach der Goldenen Bulle. Reichsi:erweser uncl Reźchsstatthalter 

in Deutschlancl von Konig Wenzel bis w Karl V., dys. mpis, Gottingen HJ51 - te
mat ten podejmuj� Wł' własnym studium: Zum Reichsvikariat filr den Dauphin 
1378 (Zeitschrift Hir hiqorischc Forschung - w przygotowaniu). 

9 \VeP.dehorst. op. cit., s. 28. 
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przeglądzie pozwolił przypisać Przemysłowi należną misję; Nie jest to, 
rzecz jasna, żaden przekonujący argument pomniejszający wartość tej 
starannej i dla interesującego tematu wartościowej pracy. Zagadnienie 
musi więc zostać zweryfikowane; trudno zatem o nowe ustalenia na 
temat roli politycznej księcia śląskiego w całokształcie polityki niemiec
kiej Wacława IV, skoro poza dysertacją z Getyngi z .1951 r. nikt wię
cej nie zwrócił uwagi na tę sprawę, a gruntowne studia Hlavacka nad 
dokumentami wikarialnymi i kancelarią Wacława dotykają ją tylko 
na marginesie analizy areng 10. Ale owe nadanie, o którym tu jest mowa, 
rzuca się w oczy ze względu na treść, nie z powodu jego formularza, 
całkowicie nie uwzględniającego zasad utartych tradycyjnie. Jeśli był 
on przeznaczony dla księcia Przemysła, miałby on jako wikariusz Rze
szy posiąść pełnomocnictwa, jakich nie miał żaden jego poprzednik ani 
też nikt spośród nielicznych następców, którzy znani są z tej funkcji 
w historii Rzeszy. 

II. Chodzi tu mianowicie nie o ów stosunkowo znany i w historii
prawa wielokrotnie omawiany urząd wikariusza Rzeszy „vacante impe
ria"; idzie raczej o namiestnictwo za życia panującego, które było zwy
czajne w wypadku podróży władcy do Italii, zwłaszcza za Karola i Wa
cława, stale powoływane na zasadzie polecenia władcy 11• Już Wencle
horst zauważa: ,,Pełnomocnictwa dla Przemysła są nadzwyczaj roz
ległe . . . obejmowały one także generalne pozwolenie rozdawania lenn 
Rzeszy i prawo pertraktacji wspólnie z innymi książętami w układach 
pokojowych z Kościołem" 12• Sprawdzając bliższe szczegóły, informacja 
ta nie tylko potwierdza się, ale zostaje również w najwyższym stopniu 
pogłębiona. Tylko swojego brata przyrodniego Zygmunta upoważnił 
Wacław w 1396 r. do nadawania nieograniczonych lenn Rzeszy. Ale ów 
niedatowany mandat zawiera znacznie szersze uprawnienia, właściwie 
nieograniczone pełnomocnictwa dla wikariusza Rzeszy i jednocześnie, 
jak dowodzi tekst, także dla elektorów niemieckich. Spośród około dwu
dziestu XIV-wiecznych dokumentów wikarialnych żaden nie ukazuje 
wyraźniej rozległości pełnomocnictw wikarialnych, tak jak mandat króla 
Ruprechta dla jego syna Ludwika z 1401 r., który winien być uwzględ
niony w niniejszej analizie nie tylko z powodu bliskości chronologicz
nej z owym mandatem dla księcia śląskiego, lecz również ze względu 
na ich bliskie pokrewieństwo pod względem sformułowania 13, chociaż 

,o HI a va ce k, op. cit., s. 106. 
11 To podkreślone trafnie w dysertacji Fr i ck e, op. cit.; C() do wikariatu

Rzeszy podczas bezkrólewia patrz W. Hermke, Das Reichsvikariat in Deut
.schland. Reichsvikare nach dem Tode des Kaisers von der Go!denen Bulle bis zum 

l:1ule des Reiches, 1968. 
12 W e n d e ho r s t, op. cit., s. 28. 
13 Rzekomy mandat Wacława dla Przemysła: E. W i n k e J ma n n, Acta imperii

inedita, t. II, 1885, s. 667-671; mandat Ruprechta dla jego syna Ludwika: Deutsche 

Reicltstagsakten, t. V, s. 22-25. 
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mandat Ruprechta pozbawiony jest wszystkich właściwych formularzowi 
dla Przemysła cieszyńskiego koncesji dla przyszłego wikariusza i na 
rzecz książąt elektorów. 

III. Kto dokonuje przeglądu rozwoju fonnular.za mandatów wika
rialnych na przestrzeni XIV stulecia, analizując jego optymalne zmia
ny, będzie ze względów formalnych wiązał te dwa teksty. Mandat Wa
cława nie mógłby być zatem datowany na okres ok. 1382 r., lecz na, 
moment bliski jego detronizacji, jednakże ipo r. 1396, kiedy to władca 
w szczególnie rozległym pod względem treści mandacie dla swojego 
brata przyrodniego Zygmunta nadał mu godność wikariusza Rzeszy_ 
Przypomnijmy: oryginalnego mandatu z 1382 r. brak, jego istnienie 
wykazała Wendehorst na podstawie XVI-wiecznej kopii innsbruckiej. 
pozbawionej opisu pieczęci, bez daty i nazwiska wikariusza. Innymi 
słowy: mamy tu do czynienia z konceptem H. Czy król Wacław mógł 
ok. 1382 r. posługiwać się w ogóle tym samym konceptem? 

Wydaje się to rupełnie nieprawdopodC>"bne. Władca dwudziestoletni 
według zgodnych ocen był wówczas u szczytu swoich wpływów w kra
jach niemieckich. Należy sądzić, że otoczony doradcami swojego ojca. 
będąc jednocześnie pod wrażeniem konsekwentnej polityki cesarskiej. 
młody następca już nad grobem ojca postanowił ją kontynuować u_ 
W tym zakresie okazał dużo gorliwości i nie pozostał bez efektów. Wów
czas, ok. 1381 r., wszedł do jego służby palatyn Ruprecht .starszy, ojciec 
jego późniejszego przeciwnika i rywala, bardzo konsekwentny w swojey 
działalności, nie pragnący króla usunąć, lecz wspierać swoją radą i jed
nocześnie „działać jako jego Dyrektor" 16. Wacław był wówczas jeszcze 
zdecydowanym stronnikiem papieża rzymskiego w duchu ostatnich po
stanowień ojca i profesorów paryskich, którzy w tej kwestii sprzeciwih 
się odważnie intencjom awiniońskim króla francuskiego i w 1382 r. wy
emigrowali do Pragi na Uniwersytet pod ochronę króla czeskiego, cesarza 
rzymskiego. W a cła w wtedy ponownie żywił nadzieję na wyprawę do, 
Italii. i nie omieszkałby, tradycyjnym sposobem, uzasadniać tą wyprawą:. 
nominację wikariusza Rzeszy. W każdym razie uczynił to w r. 1383, 
przy nominacji Jobsta z Moraw. Ale rzekomy mandat dla księcia Prze
mysła z 1382 r. ukazuje całkiem inny obraz. Domniemanemu wikariu
szowi Rzeszy przekazano nie tylko wszelkie inicjatywy, ale również za
gadnienia polityki niemieckiej w kwestii utraconych lub dopiero co od-· 
zyskanych części Rzeszy i w problemach schizmy. W jego arendze wy
raziście został także odmalowany ponury stan Rzeszy, zgoła odmienny 

14 Na konceptowy charakter kopii innsbruckiej z XVI w. wskazał już wydawca,. 

W i n k e 1 ma n n, op. cit., �- 667. 
15 Jaskrawe, choć jes;'.cze ledwie zauważalne, są otwarte myśli i opinie wyra

żone w mowie pogrzebowej ku czci Karola IV przez praskiego arcybiskupa Jana

,,von Jenzenstein", Fontes rerum Bohemicarum, t. III, s. 470.
1G w e i g e 1, op. cit. 
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niż w r. 1381 lub 1382. Godzi się majestatowi królewskiemu ostrzem 
miecza stworzyć upragniony spokój dla funkcjonowania państwa, ,,zwła
szcza że prawie w wszystkich prowincjach Swiętej Rzeszy, w księ
stwach, marchiach i dystryktach, na skutek ułomności natury ludzkiej 
rozwija się zło, panuje brak powszechnej uczciwości i tak wiele za
mieszania, protestu, sporów, waśni wyrosło, że gdyby władza królewska 
nie podjęła szybkiej walki z tymi zjawiskami, wówczas zgodnie z ogólną 
tendeincją doszłoby prawdopodobnie do jeszcze poważniejszych szkód" 17

• 

Naturalnie położenia Rzeszy .w r. 1381 albo 1382 nie można uznać za 
ustabilizowane. Był to okres konfliktów rycerstwa ze związkami miast, 
doszło wówczas do starć zbrojnych, a na ich podłożu miały miejsce kon
frontacje między miastami i książętami. Ale sam król nie przyglądał 
się temu bezczynnie i układ heidelberski z 1384 r. po uwi:eńczonej suk
cesami polityce pokojowej nie jest z pewńMcią wyrażeniem jego póź
niejszej rezygnacji z Rzeszy. Wówczas po raz pierwszy wypłynął w jed
nym z postanowień pokoju ziemskiego z 11 III 1383 r. 1s ,plan podziału 
Rzeszy na cztery części. Taki podział stanowił według niego nowy ele
ment \\' zakresie organizacji państwa w stosunku do prób poprzednich, 
przy czym wikariusze mieli tworzyć stałe namiestnictwo i przez to jed
nocześnie mieli odciążać władcę na poszczególnych, ściśle rozgraniczo
nych terytoriach. Wszystko to nie pasuje do tenoru owego rzekomego 
mandatu wikarialnego z 1382 r. ani ze względów politycznych, ani też 
formalnych. 

IV. Wszystko to wyglądało zupełnie inaczej ok. r. 1400. Już w 1396 r.
Wacłc:'.•: w mandacie wikarialnym, skierowanym do swojego brata przy
rodniego Zygmunb, sygnalizuje odstępstwo od pozycji królewskiej, któ
rego do tej pory jeszcze nie brano pod uwagę. Sprawiało to wrażenie, 
że chciał on w ten sposób już wówczas zachować swoje prerogatywy nie 
tylko w Niemczech, ale również w Italii i w Arelacie, jak szczegółowo 
wylicza dokument, i przez to zrezygnować z władzy na znacznych ob
szarach, aby móc ograniczyć się do tytułu królewskiego. Uwidacznia 
się to w późniejszych projektach, według których zdetronizowany 
w Niemczech Wacław, na zasadzie kompromisu miał jeszcze zachować 
przynajmniej tytuł cesarski. Mianowicie w 1396 r. Wacław po raz wtó
ry, albo, jak wykażą nasze rozważania, po raz pierwszy nie odstąpił 
od tradycyjnego formularza mandatu wikarialnego w kwestii lennej 
i swojemu bratu przyrodniemu wyraźnie zapewnił prawo rozdziału lenn 
królewskich I stopnia i urzędów Rzeszy 19. 

Tymczasem dojrzała opozycja książąt elektorów. Z niespotykaną do
tąd częstotliwością od kwietnia 1399 r. do sierpnia 1400 r. doszło do 
zorganizowania siedmiu zjazdów elektorów, książąt i miast w zmienia-

17 W'i n k e lm a n n. op. cit., s. 667.
18 Deutsche Reichstagsakten, t. I, nr 205. 
1, Tamże, t. II, s. 429.
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j<icych się składach i już w kwietniu 1399 r. trzech elektorów u tworzy
ło tajny zwi1:izek, obwarowany klauzulą, że każdy z nich wystąpi pr�e
ciw komukolwiek, kto „nach dem heilghen rijche stiinde ... aen unser 
alre obgenanten herren semetlichen wissen willen und verhenckniss, ez 
were m i t v y k a  r i a t e oder anders" 20. W ciągu następnych mie
sięcy akces do tego związku zgłosili inni książęta, których łączył zawsze 
ten tekst sojuszu. Konsekwentnie przeciwstawiali się oni próbie, aby 
ktokolwiek przez wikariat lub w inny sposób „nach dem heiligen Reiche 
stiinde". Oznacza to, że \'V ostatnich miesiącach przed ustąpieniem Wa
cława, taka próba musiała być brana pod uwagę szczególnie wyraźnie. 

Równocześnie uderza fakt, że w niedatowanym i nieadresowanym 
mandacie wikarialnym, o którym jest tu mowa, elektorom przyznana 
została rola czołowa, co przypomina nam usiłowania Karola IV, aby 
szczególnie określić to gremfrim i w ten sposób pozyskać go \V poważ
nym stopniu jako organ Rzeszy. Karol w Złotej Bulli obwieścił roz
strzyganie wyboru króla niemieckiego większością głosów elektorskich. 
Podobnie przemówił do książąt elektorów jego syn Wacław w analizo
wanym mandacie wikarialnym, a w żadnym innym nadaniu wikariatu 
nie pOwtórzył podobnych sformułowań. We fragmencie, który odbiega 
od zwykłego formularza, daje on swojemu przyszłemu wikariuszowi peł
nomocnictwo, ,,za radą elektorów albo ich większości", do odzyskania 
utraconych obszarów Rzeszy. Przypomina to nadanie godności książęcej 
w 1395 r. Galeazzo Viscontiemu, które w znanym wyroku elektorów 
nad Wacławem w sierpniu 1400 r. grało pewną rolę. Po wtóre, Wacław 
upoważnia swojego wikariusza, znów za radą i zgodą elektoróv; albo 
większości spośród nich, ,,ażeby troszczył się wszelkimi skutecznymi spo
sobami" o pokój i jedność świętego kościoła macierzystego. Także to 
oznacza odejście od dawnego stanowiska, skoro znany był on z popiera
nia papieża, ale jak wiadomo, w ostatnim okresie przed detronizacją 
gotów był na kompromis, a nawet ustąpienie. W końcu król o�\\·iadczył 
gotowość niepowoływania żadnego innego wikariusza bez zgody elek
torów albo większości spośród nich. Gotów był także nie usuwać aktu
alnego wikariusza bez wotum takiego gremium, a nowego mianować tyl
ko za radą i zgodą elektorów albo większości spośród nich 21. Jest to, 
ogólnie biorąc, znamienna zmiana w stosunkach między królem i elek
torami, zmiana ta podkreślała kolegialny charakter tego gremium, a jego 
skuteczność działania była większa, ponieważ oparta była na zasadzie 
większości głosów, co przybliżało wprowadzenie rządów elektorskich 
w Rzeszy, które miały obowiązywać w przyszłości. W r. 1421 następca 
Wacława, Zygmunt, z podobnym zamiarem pozwolił elektorom działać 

20 Tamże, L III, s. 79; klauzuli tej brakuje w pożyteczn:-·m zestawieniu HI a

._ a ć :..;: a, op. cit., s. 470. 

z: \Vinkelmann, op. cit., s. 670 n. 
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dorywczo w jego zastępstwie, a także ewentualnie wyznaczyć wikariu
sza Rzeszy 22

• Dla poznania roli elektorów owego okresu jest to niewąt
pliwie projekt interesujący. Wydaje się również, że w niedatowanym 
i pozbawionym adresu mandacie wikarialnym Wacława IV ze znacznym 

- prawdopodobieństwem można dostrzec ostateczną, najdalej idącą pro
pozycję z Pragi. W domu zagrażała opozycja feudałów, którzy zgoto,vali
królowi w 1394 r. pierwszą dotkli\vą klęskę przez haniebne uwięzienie.
W Rzeszy groziła rosnąca opozycja w Nadrenii, o której miał on pewną
wiadomość. Może właśnie pod wrażeniem ujęcia i detronizacji jego
angielskiego szwagra Ryszarda, przy uderzającym podobieństwie argu
mentów, które w 1399 r. nad Tamizą, a w rok później nad Renem wy
suwano jako oskarżenia przeciwko obalonym królom 21, Wacła,\· zde
cydował się zrezygnować odtąd z własnej inicjatywy na rzecz wikariu
sza Rzeszy i na rzecz rządów elektorskich, by tym samym ratov,,ać ko
ronę. Zaproponował on elektorom nawet nominację wikariusza. Jego do
kument nie pozostawił żadnych głębokich śladów w historii Rzeszy, mi
mo że w nieznanych okolicznościach znaleziono jego XVI-wieczną kopię
i mimo że - ironią losu - w r. 1401 zwycięski rywal Wacława, Rup
recht, właśnie posługując się tym dokumentem, usuwając jednocześnie
z niego wszelkie koncesje na rzecz kolegium elektorów, mianował wi
kariuszem Rz·eszy swojego własnego syna Ludwika, gdy sam próbował
zdobyć w Italii koronę cesarską. Gremium elektorów jednak, ściślej mó
wiąc tylko jego większość, w dniu 20 VIII 1400 r. uznało Wacława za
zdetronizowanego na podstawie władzy nigdy bliżej nie sformułowanej
w prawie Rzeszy.

Tłum. z jęz. niemieckiego Kazimierz Bobowski 

H E. Sc h ub er t, Die Stellv.ng cler Kurjii.rsten in der spiitmittelaiterlichen 

Reichsverfasstmg (Jahrbuch fur Westdeutsche Landesgeschichte, 1, 1975, s. 97-128, 

tu s. 123, w ciekawym podsumowaniu nie dostrzegł dokumentów wikarialnych. 
za W tej sprawie patrz Bart oś, op. cit., i W. Ha n is c h, Konig Wen::el von

Bohmen. Stuclien zu einer Regierung, cz. 1-3 (Ostbairische Grenzmarken, R. 11-13 

(1969-1971), s. 11-13; 197-217; 5-<il; 198-233). 
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