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JOACHIM ZDRENKA 

ELŻBIETA, CORKA BOGUSŁAWA V KSIĘCIA POMORSKIEGO, 
ŻONĄ CESARZA KAROLA IV 

Głównym celem moich rozważań w niniejszym artykule jest próba 
ustalenia daty zawarcia przez Elżbietę, córkę księcia zachodniopomor
skiego Bogusława V i wnuczkę Kazimierza Wielkiego, związku małżeń
skiego z cesarzem rzymskim i królem czeskim Karolem IV z dynastii 
luksemburskiej. Ponadto zajmuję się ustaleniem osób uczestniczących 
w uroczystościach "ślubnych w Krakowie w maju 1363 r. oraz sytuacją 
polityczną w Polsce i w Europie, leżącą u podstawy zbliżenia dworów: 
polskiego, pomorskiego i luksemburskiego, w którego wyniku doszło do 
zawarcia wspomnianego mąłżeństwa. Chodziło o wykazanie korzyści, jakie 
ów mariaż polityczny przyniósł poszczególnym dworom. 

Elżbieta była niewątpliwie najstarszym dzieckiem Bogusława V 
i Elżbiety, córki Kazimierza Wieikiego 1. Imię odziedziczyła po swej 
matce oraz po babce ojczystej (Elżbiecie, żonie Warcisława IV). Przy 
obecnym stanie źródeł trudno jest ustalić dokładną datę jej urodzin. 
Listopad-grudzień 1343 r. są terminem a quo jej przyjścia na świat. 
Otrzymujemy go na podstawie daty zawarcia małżeństwa przez jej 
rodziców w lutym 1343 r. Termin ad quem wyznacza. osiągnięcie 
przez nią wieku sprawnego do zamążpójścia, co nastąpiło najpóźniej 
w maju 1363 r. Przyjmując za Jasińskim jako dolną granicę dojrzałości 
małżeńskiej dla dziewcząt 12 lat, rok 1351 stanowi najpóźniejszy termin 
jej urodzin 2. W tym jednak roku urodził się jej brat a, stąd narodziny 

1 Z dyspensy papieskiej Innocentego VI z 27 VII 1360 r. na małżeństwo brata 

Elżbiety, Kazimierza, z księżniczką litewską Kenną-Joann� dowiadujemy się, że 
w tym czasie liczył on niespełna 9 lat, ,,cum Kazimirus in nono et Johanna pre
dicta in decimo vel circiter etatis eorum annis constituti existerit"; Monumenta 

Potoniae Vaticana (cyt. dalej MPV), wyd. J. Ptaśnik, t. III, Kraków 1914, s. 371, 
nr 393. Jego narodziny zatem przypadają na rok 1351, co pozwala uznać go za 
młodszego od Elżbiety. 

2 K. J a s i ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 25. 
a Zob. przyp. 1. 
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Elżbiety datuje się przed tym rokiem. W dotychczasowej literaturze 
przedmiotu nie ma zgodności co do daty jej przyjścia na świat 4• A. Hof
meister zwrócił uwagę na wzmiankę źródłową, która donosi o narodze
niu się na Pomorzu latem lub wczesną jesienią (przed 22 XI) 1346 r. 
dziecka książęcego s. Sprawę komplikuje fakt, iż może to dotyczyć za
równo Elżbiety, jak i Warcisława VI, syna Barnima IV, który przyszedł 
na świat około 1345 r. Jednakże sam Hofmeister przyznaje, że w rachubę 
wchodzi tu bardziej dziecko Bogusława V niż Barnima IV&. Tenże autor 
opowiadając się za datą przekazaną przez piętnastowiecznych kronikarzy 
czeskich, kładących urodziny Elżbiety na 1347 r., przyjął, że wspomniana 
wzmianka źródłowa dotyczy innego, nie znanego nam z imienia dziecka 
Bogusława V•. Trudno jednak dać. pełną wiarę póżnym przekazom 
czeskim. Należy raczej wbrew nim przyjąć, iż Elzbieta urodziła się 
w 1346 r. M. Wehrmann na podstawie papieskiego zezwolenia z dnia 
17 XI 1347 r. na posługiwanie się pr�enośnym ołtarzem podczas pro
cesji stwierdził, że tego dnia Elżbieta już żyła, gdyż występuje tu ona 
obok swej matki jako „nobilis mulier Elisabeth'' 8

• Pozwala to przesunąć 
termin ad quem na 1347 r. i przypuszczać, że jej narodziny nastąpiły 
kilka miesięcy wcześniej, gdyż wiadomość o jej istnieniu musiała naj
pierw dotrzeć do Rzymu. Tym samym jesień 1346 r. wydaje się być 
prawie pewną datą przyjścia na świat Elżbiety. Niejako potwierdzeniem 
tej hipotezy jest fakt jedynie jej zaręczyn, a nie ślubu w dniu 26 VII 

� M. W e  h r m a  n n, Eiisabeth von Pommern, Gemahlin Kaiser Karls IV. 

(Monatsblatter, 1895, nr 10, s. 154-157) i t e  n że, Genealogie des pc;,mmerschen

Herzogshauses, Szczecin 1937, s. 83, podaje rok 1345; podobnie Historia Pomorza, 

pod red. G. Labudy, t. I, cz. 2, Poznań 1972 (tablice genealogiczne); A. Ho f m  e i

st e r, Genealogische Untersuchungen zur Geschichte des pommerschen Herzogs

hauses (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des Mittelalters, t. XI, Greifs

wald 1938, s. 151), a za nim W. W e  g e n  e r, Genealogische Tafeln zur mittel

europiiischen Geschichte, Lief. 3, Gottingen 1962-1969, s. 25 - r. 1347; E. Br a n

d e n b  u r g, Die Ahnen Augusts des Star.ken (Abhandlungen der philosophisch

-historische Klasse der Sachsischen Akademie der Wissenschaften, t. 43, z. 5, 

Leipzig 1937, s. 43, tabl. 28, nr 2363) podaje. lata 1343-1344; W. D w o r  z a c  z e k, 

Genealogia, tablice, Warszawa 1959, tabl. 18 - lata 1345-1347. 

s Wzmianka ta znajduje się w rachunkach miasta Stralsundu, gdzie czyta

my: ,,Primo domine nostre ·ducisse centum marcas ad suum puerperium. Item 

dominis Zegefrido et Arnoldo Woth XX marcas illic equitantibus". Data 22 XI 

1346 r. znajduje się na początku zapisu, por. Ho f m  e i s  t e r, op. cit., Anhang l, 
s. 184-186.

6 Chronicon Bohemicum Anonymi 1338-1432 (Scriptores rerum Bohemicarum -

cyt. dalej SRB - t. II, Praga 1784, s. 450 i 451); Chronica Anonymi (Monumenta 

historica Bohemiae, wyd. G. Dobner, t. III, Praga 1774, s. 57); zob. Hofmei s t e r, 

op. cit., s. 151, przyp. 27, i s. 186. 

i Ho f m  e i s  t e r, op. cit., s. 184 in. 
s Vatikanisches Archiv in Rom, Regesta Avinion. Clementis VI, t. 44 (nr 98), 

fol. 476, cyt. za: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór M: Wehr

manna, teczka nr 31, fol. 51; W e  h r  m a  n n, Genealogie ... , s. 83. 
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1358 r. z Ottonem, margrabią brandenburskim 9. Z dokumentu zarę
czynowego wynika, iż Elżbieta była jeszcze młoda (,,Jungvrowen Else
ken"), co zapewne było też powodem niezawarcia związku małż"eńskiego. 
Na tej też podstawie możemy stwierdzić, że urodziny Elżbiety miały 
miejsce po lipcu, a przed 22 XI 1346 r. 

Elżbieta zmarła 15 II 1393 r. w Hradec Kra.love, które było jej wdo
wim uposażeniem 10. Pochowana została w Pradze w katedrze św. Wita 
obok swego męża 11

. Jej małżonek Karol IV był od niej znacznie starszy, 
gdyż w chwili poślubienia jej miał 47 lat 12. 

Podstawa źródłowa dotycząca małżeństwa Karola· IV z Elżbietą, księż
niczką zachodniopomorską, przedstawia się niesłychanie skromnie. Nie 
ma właściwie źródła, które w swej relacji podawałoby w pełni prawdzi
we wiadomości na temat tego ślubu. Wszystkie źródła, z wyjątkiem Kro

niki katedralnej krakowskiej 1201-1377 1a, łączą w jedną całość dwa 
zupełnie odrębne wydarzenia: jedno z 1363 r. odnoszące się do uroczys-. 
tości ślubnych, drugie z 1364. r. dotyczące kongresu monarchów w Kra
kowie 14. Na tych przekazach źródłowych oparli się późniejsi kronikarze: 
J. Długosz i T. Kantzow 1s.

Z powodu tak skąpych i bałamutnych źródeł pojawiło się w literatu
rze historycznej, zarówno obcej, jak i polskiej, wiele fałszywych sądów 
o tym małżeństwie 16. Dopiero opublikowanie w 1888 r. pracy S. Stein-

9 Dokument drukowany w Mecklenburgisches Urkundenbuch (cyt. dalej MUB),
Vf.Yd. G. F. Lisch, t. XIV, Schwerin 1859, nr 8506.

10 SRB, t. III, Praga 1829, s. 4; zob. H o  f m  e i s  t e r, op. cit., s. 151 i przyp. 
28. 

11 Tamże. 
12 Urodził się 14 V 1316 r., a zmarł 29 XI 1378 r.; zob. Kaiser Karl IV. Ju

gendleben und St. Wenzel-Legende (Die Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit, 
wyd. 3, opr. A. Blaschke, t. LXXXIII, Weimar 1956, tabl. 2), Elżbieta była ostatnią, 
czwartą z kolei żoną Karola IV. Poprzednia jego żona Anna, ks. świdnicka, zmarła 
11 VII 1362 r. 

13 Monumenta Polonie historica (cyt. dalej MPH), t. II, Warszawa 1961, s. 630-
631. Kronikarz Janko z Czarnkowa opisując wydarzenia ze zjazdu monarchów
w Krakowie umieścił je pod r. 1363. Jednocześnie nie znane są mu wydarzenia
na dworze Kazimierza Wielkiego z 1363 r. Dlatego też tę kronikę pomijam.

14 Rocznik świętokrzyski (MPH, t. III, s. 80) podaje na marginesie 31 stycznia;
podobnie oparte na tym roczniku inne źródło, Rocznik mansjonarzy krakowskich 

(tamże, t. V, s. 894), oraz pochodzące z XVI w. Zdarzenia godne pamięci (tamże, 
t. III, s. 310); zob. także Hamsfortii Chronologia Secunda (Scriptores rerum Da
nicarum, wyd. J. Langebeck, t. I, Hafniae 1772, s. 310).

1s J. D ł u g  o s  z, Opera omnia, t. XII, Kraków 1874, s. 294-297� Das Thomas

Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart. Erste Bearbeitung, 

wyd. G. Gaebel, t. II, Szczecin 1898, s. 138. 
1G F. M. P e 1 z e  1, Geschichte Kaiser Karls IV. Konigs in Bohmen, t. II, Praga 

1781, s. 726-729; R. K 1 e m p i  n, Stammtafeln des Pommersch-Riigischen Fiir

stenhauses und seiner Nebenlinien, wyd. G. Billow, Szczecin 1876, tabl. 3; 
C. G r  li n h a  g e n, Schlesien unter Kaiser Karl IV. (Zeitschrift d. Vereins f.
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herza spowodowało pewną zmianę poglądów 11. Mimo to przyjęcie p:·zez 
Steinherza dnia 21 V 1363 r. jako daty ślubu Karola IV z Elżbietą raczej 
nie przyjęło się tak w obcej, jak i polskiej literaturze historycznej 1s. 

Na podstawie itinerarium Karola IV Steinherz stwierdził, że skoro 
8 maja przebywał cesarz w Hradyszu Węgierskim, skąd udał się na pół
noc (9 maja był w Kromieryżu), a 31 maja spotykamy go we Wr9clawiu, 
musiał on przejeżdżać między tymi datami przez ziemie polskie. Wtedy 
to odbył się wspomniany ślub, ponieważ już 18 czerwca tegoż roku Elż
bieta została w Pradze koronowana na królową Czech. Obliczył on, że 
cesarz mógł przebywać w Krakowie w dniach 16-25 maja. Ponieważ 
w 13'63 r. na 21 maja przypadały .Zielone świątki, Steinherz uważał, 
że zgodnie ze średniowieczną tradycją odbywania ważnych uroczystości 
(w tym również ślubów dynastycznych) w święta tego właśnie dnia za-

Geschichte und Altertums Schlesiens - cyt. dalej ZfGS - t. XVII, Wrocław 
1883, s. 42); K. S z a j  n o c h  a, Wojna o cześć kobiety (Nowe szkice historyczne, 
t. II, Lwów 1857, s. 55-56).

17 S. S t  e i n h e r  z, Beziehungen Ludwigs I. von Ungarn zu Karl IV. (Mittei
lungen des Instituts fur bsterreichische Geschichtsforschung, t. XIX, 1888, s. 609). 
Wyniki jego pracy bez zastrzeżeń przyjęli: E. Wer u n s k Y, Geschichte Kaiser 
Karis IV. und seiner Zeit, t. III, Innsbruck 1892, s. 271; H. P a c h  oń s k i, Dwa 
zjazdy krakowskie za Kazimierza Wielkiego, Kraków 1914, s. 5-6; H. P a s  z k i e
w i c z, Polityka rzymska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925, s. 215; R. G r  o
d e  ck i, Kongres krakowski w roku 1364, Warszawa 1939, s. 90; J. Dąbr o w ski, 
Kazimierz Wielki twórcą Korony Królestwa Polskiego, Wrocław 1964, s. 42; 
Z. K a c z m a r c z y k, Polska czasów Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwa Jubi
leuszowe UJ, t. XII, Kraków 1964, s. 109.

18 W e  h r  m a  n n, Genealogie ... , s. 83, przyjmuje hipotetycznie maj; H o  fm e i
s t  e r, op. cit., s. 149 i 190-191 wiosnę, przed 18 czerwca; J. P fi t z n e r, Kaiser 
Karl IV., Potsdam 1938, s. 80, rok 1362; O. F i s  c h e r, Karl IV., Deutsch.er Kaiser, 
Konig in Bohmen, Bremen 1941, s. ·14, podaje tylko maj 1363; V. N i i t e m a  a, 
Der Kais'er und die nordische Union bis zu den Burgundenkriegen (Annales Aca
demie Scientiarum Fennicae, ser. B, t. CXVI, Helsinki 1960, s. 80 n.) oraz J. Got z e. 
Von Greifswald bis Stralsund. Die Auseinandersetzungen der deutschen Seestadtc 
und ihrer Verbii.ndeten mit Konig Valdemar von Diinemark 1!61-1370 (Hansische 
Geschichtsblatter, t. LXXXVIII, 1970, cz. 1, s. 180), podają listopad 1363 r., wiążąc 
uroczystości ślubne z podróżą Waldemara IV do Polski jesienią tegoż roku.· Z pol
skich historyków: S. N o w o g r  o d z  k i, Pomorze Zachodnie a Polska w latach 
1323-1370 (Rocznik Gdański, t. IX-X, Gdańsk 1935-1936, s. 59); K. P i e  ra d z ka, 
notka w Polskim słowniku biograficznym, t. VI, s. 262-263; J. M i  t ko w s  ki, 
Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski, Poznań 1946, s. 107; W. Fe n r y  c h, 
Nowa Marchia w dziejach politycznych Polski w XIII i XIV wieku (Biblioteka 
Lubuska, t. IV, Zielona Góra-Poznań 1959, s. 70); A. C z  a c h  a r  o w ski, Społecz
ne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1316-1373, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli możnowładztwa nowomarchijskiego, Toruń 1968, s. 170, podają 
31 V 1363; D w o r  z a c  z e k, op. cit., tabl: '18, i Historia Pomorza, t. I, cz. 2, tabl. 
geneal., podają początek 1363 r. oraz maj ze znakiem zapytania; zdaniem K. Ma
l e c z y ń s k i e g o, Polska i Pomorze Zachodnie w walce z Niemcami w wieku 
XIV i XV, Gdańsk 1946, s. 47, ślub odbył się przed 18 czerwca w Krakowie lub 
w Pradze. 
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warł związek małżeński 19• Argumentację Steinherza, jak się to mzeJ 
okaże, należy uznać za słuszną. Wymaga ona jednak zarówno weryfika
cji, jak i uzupełnienia dalszymi przesłankami. 

Rok 1363 nie ulega wątpliwości. Termin ad quem stanowi dzień 
18 czerwca tegoż roku, kiedy Elżbieta została koronowana na królową · 
Czech 20. Ze źródeł dowiadujemy się, że ślub odbył się na dworze kra
kowskim Kazimierza Wielkiego. Dlatego też interesuje nas, gdzie król 
w tym czasie przebywał. Spotykamy go 9 kwietnia w Sandomierzu 21, 

12 kwietnia w Małopolsce (brak bliższego określenia miejscowości) 22
, 

9 maja w Dębowcu 2s, 23 tegoż miesiąca w Krakowie 24 oraz 1 lipca 
w Małopolsce 2s. 

Należy przypuszczać, że obok Karola IV, Elżbiety i Kazimierza Wiel
kiego na uroczystościach ślubnych obecny był także ojciec panny mło
dej, Bogusław V. Źródła nie pozwalają jednak z całą pewnością ustalić 
tego faktu. Natomiast spotykamy go w interesującym nas okresie 4 kwiet
nia 26 w Neubrandenburgu i 7 sierpnia w Gubinie 21. Powyższe itineraria 
nie wykluczają obecności króla polskiego i księcia pom?rskiego na uro
czystościach ślubnych. 

Na podstawie badań Steinherza, przyjętych przez część badaczy bez 
zastrzeżeń, nie można było stwierdzić z całą pewnością, czy rzeczywiście 
ślub ten odbył się w maju. Brakowało bowiem źródła, które wyraźnie 
mówiłoby o odbyciu ślubu przed 18 VI 1363 r. Źródłem takim, nie 
uwzględnionym we wcześniejszych badaniach, j7st wzmianka znajdująca
się w k�iędze miejskiej miasta Brzegu. Dowiadujemy się z niej, że ksią
żęta śląscy podczas pobytu cesarza i c e s a r z o w e j w tym mieście 
27 V 1363 r. ułaskawili za ich wstawiennictwem winnych zbrodni na 
Żydach brzeskie� 2s. Z Brzegu młoda para udała się do Wrocławia. Wia-

19 O „dniu świętym" jako terminie ważnych uroczystości i wydarze.ń politycz
nych, do których zaliczały się również średniowieczne małżeństwa dynastyczne, 
pisał ostatnio H. M. S c  h a  11 e r, Der heilige Tag als Termin mittelaterltcher 

Staatsakte (Deutsches Archiv flir Erforschung des Mittelalters, t. XXX, 1974, z. 1, 
s. 1-24).

20 Kronika Benesza z Wietmila (Fontes rerum Bohemicarum, t. IV, Praga 1884,
s. 528).

21 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. J. Zakrzewski, t. III, Poznań
1879, nr 1493. 

22 K. K a  c z  m a r  c z y  k, Catalogus diplomatum pergamenorum Universitatis

Jagiellonicae Cracoviensis, Kraków 1953, nr 125. 
2s Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, t. I, Wrocław 1962, nr 103. 
24 Kodeks dyplomatyczny Polski, wyd. A. Rzyszczewski, M. Muczkowski, J. Bar-,

toszewicz, t. III, Warszawa 1858, nr 762. 
!5 Lustracja woj, krakowskiego 1765, wyd. A. Falinowska-Gradowska, cz. 1,

Kraków 1973, s. 208. 
26 MUB, t. XV, nr 9153. 
27 Diplomatarium Danicum, Raekke 3, Bind 6, Munksquard 1969, nr 369. 
28 Brieger Stadtbuch, fol. 51 (ZfGS, t. VI, z. 2, Wrocław 1865, s. 377) z fałszywą 

datą 22 zamiast 27 maja: ,,In vigilia sancte trinitatis ad preces imperatoris et i m-
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<lomość ta definitywnie wyklucza Pragę jako m1eJsce odbycia się ślubu, 

przesuwa dzień ich wyjazdu z Krakowa na 24 maja oraz pozwala lepiej 

odtworzyć trasę podróży Karola IV w maju tegoż roku. Przedstawia się 

ona następująco: 

Praga - do 1 maja 29 

Hradysz Węgierski 8 maja 30 

Kromieryż 9 maja 31 

Kraków - ok. 16 maja 32 

Kraków 21 maja 33 

wyjazd z Krakowa - ok. 24 maja 34 

Brzeg 27 maja 35 

' 

Wrocław 31 maja - 1 czerwca36 

Praga 10 czerwca 37 

Bardzo interesującą, a zarazem ważną kwestią jest ustalenie, jakich 
uczestników zgromadziły uroczystości ślubne. Niełatwo · na to pytanie 

odpowiedzieć, toteż wśród badaczy, którzy się tym zajmowali, zazna

czyły się poważne różnice zdań. W poniższym zestawieniu, które ma 
zobrazować obecność osób w Krakowie 21 V 1363 r. według poszczegól

nych przekazów źródłowych, uwzględniam jedynie: Rocznik święto

krzyski, Rocznik mansjonarzy krakowskich, Hamsfortii Chronologia Se

cunda, Dzieje polskie J. Długosza oraz Kronikę T. Kantzowa as. Obecność 

Karola IV, Elżbiety i Kazimierza Wielkiego nie budzi żadnych wątpli
wości, dlatego też ich udział uznaję za pewny i pomijam ich w tym 
wykazie. 

Przyjmuję za R. Grodeckim, że prawdopodobnymi uczestnikami uro-

p e r  a t r i  c i s  [podkreślenie autora] ind ul tum est . . . per illustres principes do
minos tluces Swydnicenses et Ludwicum Bregensem et ducem Henricum". 

2e J. P ave 1, Stitdie k itineró.fi Karia IV (Historicka geografia, t. II, Praga 
1969, s. 70). 

30 Tamże; P a c h o ń s k i, op. cit., s. 6. 
31 Tamże (Pachoński podaje 10 V). 
32 P a c h o ń s k i, op. cit., s. 6.
ss St e i n  h e r  z, op. cit., s. 609; P a v e 1, op. cit., s. 70. 
34 P a c h o ń s k i, op. cit., s. 6, podaje 25 V. 
35 Zob. przyp, 28; H. St o o b, Kaiser Kari IV. und der Ostseeraum (Hansische

Geschichtsblatter, t. LXXXVIII, 1970, cz. l, s. 163-214, oraz mapka nr 3) odtwa
rzając trasę podróży Karola IV uważa, że cesarz z Krakowa do Brzegu przejeżdżał 
przez Opole. 

36 Die Regesten des Kaiserreiches unter Kaiser KarL IV. 1346-1378. Aus dem

Nachlasse J. F. Bohmer, wyd. A. Huber · (cyt. dalej Reg. imp.), t. VIII, Innsbruck 
1887, nr 3954 i 3955. 

a1 Tamże, nr 3956. 
38 Żródła te wraz z dokładną paginacją cytuję w przyp, 13-14; Rocznik man

sjonarzy krakowskich uwzględniam z tego powodu, iż powstał on w Krakowie 
i różni się nieco w swym przekazie od Rocznika świętokrzyskiego (zob. J. D ą
b r o  w s k i, Dawne dziejopisarstwo polskie do r. 1480, Wrocław 1964, s. 57-60); 
zdarzenia godne pamięci opierają się na tym roczniku i dlatego je tu pomijam 
(zob. tamże). 
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czystości ślubnych byli: Bogusław V, Kazimierz ·- brat panny młodej, 

Bolesław II - książę świdnicki, i Jan - margrabia morawski, a brat 

cesarza 39. Ponadto przyjmuję, że mogli być obecni: Wacław IV, później

szy król czeski, a syn Karola IV 40, Władysław, ks. opolski 4!, Siemo

wit III, ks. mazowiecki 42, Jarosław Bogoria Skotnicki, arcybiskup gnieź
nieński 43, Jan, biskup kamieński ·ił, Ulryk von Fiirstenberg, poseł Bar

nima III 45, Barnim IV 46 i Warcisław V 47. Z listy gości wymienionych

39 G r o d e c k i, op. cit., s. 91. 
40 Tamże, s. 63, został on wykluczony. Uważam jednak, że całkowicie wyklu

czyć jego nie można - zob. I. H 1 a va ce k, Das Urkunden- und Kanzleiwesen 

des bohmischen und romischen Konigs Wenzel IV. 1376-1419 (Schriften der Mo
numenta Germaniae Historica. Deutsches Institut fiir Erforschung des Mittelal. 
ters, t. XXIII, Stuttgart 1970, s. 396). 

41 Nie widzę żadnych podstaw, aby go wykluczyć. Ponadto był on lennikiem 
korony czeskiej. 

,2 Był on wasalem króla polskiego, a w przyszłości miał zostać teściem Ka
zimierza, syna Bogusława V. Również brak podstaw, aby uznać jego nieobecność 
na uroczystościach ślubnych. 

4a Wymienia go Dl u g o  s z, op. cit., s. 296, i wydaje się, że ma on rację, gdyż 
spotykamy arcybiskupa w Krakowie krótko po ślubie - 5 czerwca (zob. Kodeks 

dyplomatyczny Wielkopolski, t. III, nr 1495). 
44 Nie można go wykluczyć, gdyż brak na to podstaw źródłowych. 
45 Zob. przyp. wyżej. 
4G Podobnie jak w przyp, 44. 
41 Również brak podstaw źródłowych, które pozwoliłyby wykluczyć go z grona 

gości. 

..... 
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przez źródła z całą pewnością należy wykluczyć: Ludwika, króla Wę
gier 4s, Waldemara lV, króla Danii 49, Piotra I Lusignan, króla Cypru so,
Ottona V, księcia bawarskiego s1, i Piotra, biskupa z Woltery s2.

* 

Aby móc przystąpić do omawiania korzyści bądź niepowodzeń poli
tycznych; jakie osiągnęły poszczególne dwory w wyniku zbliżenia pol
sko-pomorsko-luksemburskiego, niezbędne jest zapoznanie się z sytuacją 
polityczną zarówno ówczesnej Europy, jak i Polski. Pozwoli to lepiej 
zrozumieć genezę wspomnianego małżeństwa. 

Zanim doszło do zbliżenia wspomnianych trzech stron, nad Europą 
zawisła groźba wojny, do której mógł doprowadzić zaistniały spór mię
dzy cesarzem a Ludwikiem Węgierskim i Rudolfem, księciem Austrii. 
Nie zajmuję się bliżej genezą i przebiegiem tego sporu, gdyż uczynili 
to już Steinherz i Grodecki. Ograniczam się jedynie do stwierdzenia, 
że ów spór osiągnął punkt kulminacyjny latem 1362 r., kiedy to nad 
granicą Moraw zebrały się znaczne ilości sprzymierzonego wojska, które 
miało być skierowane przeciw cesarzowi. Jednak do działań wojennych 
nie doszło, gdyż Karol IV za pośrednictwem Bolka świdnickiego wystą
pił z propozycją pertraktacji pokojowych. Zakończyły się one fiaskiem, 
ale zawieszenia broni" już nie zer.tvano. Trudno stwierdzić, jaką rolę 
w tym sporze odegrała Polska. Sprawa ta wymaga osobnych studiów, 
dotychczasowe bowiem wyniki mogą uchodzić tylko za hipotetyczne. 

Po niepowodzeniu pertraktacji w sukurs sprawie przyszedł papież 
Urban V, który wysłał do zwaśnionych s.tron nuncjusza Piotra z Woltery 
z misją pokojową 53. Przypuszczać należy, że nuncjusz spełnił powie
rzone sobie zadanie, gdyż nastąpiło pewne odprężenie między przeciwni
kami, a z początkiem maja zawarto zawieszenie broni. Ostateczne roz
strzygnięcie zatargu miało nastąpić poprzez arbitraż, do którego obie 
strony wyznaczyły Kazimierza Wielkiego i Bolka świdnickiego. Zanim 
jednak zapadł wyrok rozjemczy, odbył się ślub cesarza z księżniczką po
morską. 

4S St e i n h e r  z, op. cit., s. 610. 

49 W dniu 21 V 1363 r. spotykamy go w Nykjobing (zob. dokument drukowany

w Hansisches Urkundenbuch, wyd. K. Hohlbaum, K. Kunze, W. Stein, t. IV,

Halle-Leipzig-Weimar 1896, nr 86). Zob. także pracę S. To g i 1, Valdemar Atter

dag och Europa (Bibliotheca Historica Lundensis, t. IX, 1962, s. 24�248). 
so G r o d e c k i, op. cit., s. 91.
s1 Tamże.
62 Jemu to Dłu g o s  z, op. cit., s. 294, przypisuje rolę swata. Nie mamy jed

nak na to żadnych podstaw źródłowych. Wiemy jedynie, że był on nieobecny na 

uroczystościach ślubnych, gdyż 25 V 1363 r. spotykamy go w Wiedniu (zob. Reg. 

imp., t. VIII, s. 513, nr 88). 
sa Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas iUustrantia, wyd. F. Jensovsky, 

t. III, Praga 1944, nr 72-77 i 79.
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Małżeństwo to miało charakter wybitnie polityczny. Powszechnie 
uważa się, że inicjatywa doprowadzenia do tego związku małżeńskiego 
wyszła ze strony Karola IV, który znany był z prowadzenia „polityki 
małżeńskiej" s,. Był on również doskonałym politykiem, gdyż będąc za
grożony ze strony koalicji antyluksemburskiej, złożonej z przedstawicieli 
dynastii andegaweńskiej i habsburskiej, potrafił nie tylko doprowadzić 
do zawieszenia broni, ale i odnieść przy tym pewne korzyści. Małżeństwo 
jego z Elżbietą pomorską uznać należy za symbol pogodzenia się zwaś
nionych stron, gdyż przez ten związek cesarz stawał się krewnym za
równo Kazimierza Wielkiego, jak i Ludwika Węgierskiego. 

Polityka Karola IV była dalekowzroczna, czego dowodem może być 
jego poprzednie małżeństwo z Anną, księżniczką świdnicką, zapewnia
jące Luksemburgom sukcesję w księstwie świdnicko-jaworskim 05

• Na
stępnie zapewnił sobie cesarz układem z 18 III 1363 r. dziedzictwo Mar
chii Brandenburskiej 56• Pozwoliło mu to ingerować w sprawy branden
burskie, co z kolei doprowadziło do dalszego uzależnienia Wittelsbachów 
od Karola IV, a w dalszej konsekwencji do całkowitego zawładnięcia 
przez niego Marchią 57. Dla wzmocnienia swej ewentualnej zdobyczy 
udało mu się pozyskać przychylność Kazimierza Wielkiego i Bogusła
wa V. Drogę do tego widział w swym małżeństwi� z księżniczką pomor
ską. Poprzez koligację z pomorskim dworem książęcym cesarz uzyskiwał 
znaczne wpływy na Pomorzu Zachodnim i stopniowo podporządkowywał 
książąt pomorskich interesom Luksemburgów. Mając także znaczne 
wpływy na Śląsku, w Marchii i na Pomorzu, otaczał z trzech stron zie
mie państwa polskiego. Stanowiło to dla Polski realne niebezpieczeństwo 
odcięcia od Pomorza Zachodniego i całego handlu północnego. Groźbę

tę zwiększała prokrzyżacka polityka Luksemburgów, jak i antypolskie 
stanowisko Wittelsbachów w Marchii ss. Matrymonialne posunięcie cesa
rza stanowi też w pewnym stopniu osłabienie dobrych stosunków pol
sko-pomorskich z lat 1360-1363. Wyrazem tych stosunków jest m. in. 
pr�ebywanie i wychowywanie Kaźka, syna Bogusława V, na dworze 
krakowskim oraz jego małżeństwo z księżniczką litewską Kenną-Joanną,_ 
zawarte z inicjatywy króla polskiego. Uwaga Kazimierza Wielkiego była 
skierowana na sprawy, związane nie tylko z granicą zachodnią państwa 

M Zob. K. Ja s ińs ki, Powiązania genealogiczne Piastów (Małżeństwa pia-

stowskie) (Pias towie w dziejach P o lski, po d red. R. Hecka , Wrocław 1975, s. 139). 
55 Tam że; Fis c h er, op. cit., s. 44. 
611 Zob. C z a c h  ar o ws ki, op. cit., s. 169, i Fis c h er, op. cit., s. 44. 
s1 Zob. P. Sc ho 1 z, Die Erwerbung der Mark Brandenburg durch Karl lV., 

Wrocław 1874. 
se Dokument z 3 IV 1363 r. drukowany w Codex diplomaticus Brandenburgen

sis, wyd. A. F. Riedel, B ,  t. II, Berlin 1845, nr 1057; zob. także N o w ogr o d  z-ki, 
op. cit., s. 57-58; stos unkom Zakonu z Luksemburgami P?święcił swą pracę 
M. Em m e 1 m a  n n, Die Beziehungen des Deutschen Ordens zu Konig Johann

von Bohmen und Kari IV., Halle/Sa a l e  1910.

-
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polskiego, ale także i wschodnią. Był on zainteresowany w umocnieniu 
związku Rusi Halickiej z Polską, widząc w tym przeciwwagę dla opa
nowania Kijowszczyzny w 1362 r. przez Olgierda, księcia litewskiego 59 •
.Jednak sprawy wschodnie były mniej ważne w porównaniu z groźbą 
okrążenia Polski przez blok państw przychylnych Luksemburgom. Ma
jąc na północy zakon krzyżacki, wrogo nastawiony do Polski, a na za
chodzie podporządkowaną· Luksemburgom Marchię Brandenburską oraz 
niepewną sytuację na Rusi Halickiej, starał się Kazimierz Wielki dla 
zrównoważenia rosnących na Pomorzu wpływów Luksemburgów zwią
zać ze sobą bliżej' książąt śląskich. Dowodem sukcesu króla polskiego 
na tym polu jest m. in. zerwanie przez Bolka świdnickiego stosunków 
z Zakonem so. Fakt ten nie został doceniony w dotychczasowej literatu
rze. Dalszym dowodem tego sukcesu jest nieco późniejsze wciągnięcie 
w orbitę swej polityki Henryka V, księcia głogowsko-żagańskiego, przez 
swe małżeństwo z jego córką Jadwigą. Istnieją przesłanki wskazujące, 
że cesarz obawiał się wtedy współpracy książąt śląskich z Polską w wy
padku wojny czesko-polskiej, której się wówczas spodziewan9. 

Sprzymierzeńców monarcha polskj szukał nie tylko wśród książąt 
śląskich, ale także w dalekim Awinionie. Dobre stosunki z papieżem 
ułatwić miały mu załatwienie doniosłych spraw, z którymi wystąpił 
w suplice z 1?63 r. 61 Zależało też Kazimierzowi Wielkiemu na unieważ
nieniu dotychczasowego małżeństwa z Adelajdą, które nie dawało mu 
żadnych korzyści politycznych, ani też nie rokowało nadziei na otrzyma
nie upragnionego następcy tronu. 

Jakkolwiek ostatnie małżeństwo Karola IV ocenić trzeba jako nie
korzystne dla Polski, to można dostrzec w nim także pewne plusy. Już 
sam fakt odbycia się uroczystości ślubnych na zamku królewskim w Kra
kowie podkreślał opiekuńczy stosunek króla polskiego do księcia woło
-gojsko-słupskiego. Choć Karol IV wystąpił z inicjatywą poślubienia 
księżniczki pomorskiej, wydaje się, że Kazimierz Wielki nie tylko nie 
był temu przeciwny, ale nawet poparł ten projekt, proponując Kraków 
na miejsce odbycia się ślubu. Zapewne liczył on, że przez małżeństwo 
swej wnuczki z cesarzem uda mu się uzyskać poparcie lub przynajmniej 
neutralność Luksemburgów w przyszłej rozprawie z zakonem krzyżac
kim. Mógł bowiem spodziewać się, że w następstwie jego zbliżenia do 

s9 Zob. Pa s z k i e  w i c z, op. cit., s. 225. 
60 Dowiadujemy się o tym z listu stanów pruskich z 20 VIII 1363 r., który 

adresowany był do miast hanzeatyckich (Hanserecesse, wyd. przez Historische 
Komission bei der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Miinchen, Abt. 1, 
t. I, Leipzig 1870, nr 302).

Gt MPV, t. III, nr 427. W suplice z 6 IV- 1363 r. chodziło m. in. o erekcję uni
wersytetu krakowskiego i założenie siałego biskupstwa łacińskiego we Lwowie; 
zob·. też Ka c z m a r czy k, op. cit., s. 110. Natomiast o stosunkach papieska-ce
sarskich pisał S. St ó y, Die politische Beziehungen zwischen Kaiser und Papst in 

den Jahren 1360-1364, Leipzig 1881. 

.. 
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Karola IV dojdzie do rozluźnienia powiązań czesko-krzyżackich. Trudno 

jest obecnie odgadnąć wszystkie motywy, którymi kierował się król pol

ski w swej polityce 1363 r. W każdym bądź razie ślub Karola IV z Elż

bietą, wnuczką Kazimierza Wielkiego, należy uznać nie tylko za wyn.z

zbliżenia się książąt wołogojsko-słupskich do cesarza, lecz także za do-

wód chwilowego porozumienia polsko-czeskiego. 

O ile dla Polski małżeństwo to mimo wszystko było niekorzystne 

w swej dalszej konsekwencji, o tyle dla książąt pomorskich linii woło

gojsko-słupskiej stanowiło doskonałą partię, gdyż wchodzili oni w koli
gację z najpotężniejszym dworem ówczesnej Europy. Książęta ci czer

pali także pewne korzyści materialne, których nie skąpił im dwór cesar

ski 62. Tą drogą cesarz podporządkowywał ich sobie. Imponowały im 

zapewne także częste wizyty w Pradze i towarzyszenie cesarzowi w jego 

-częstych podróżach. Liczyli również na protekcję cesarską w swych 

sporach z książętami pomorskimi linii szczecińskiej aa. Wszystkie te ko

rzyści były krótkotrwałe, gdyż skończyły się z chwilą -śmierci cesarza 

i cesarzowej. 

ELISABETH - DIE TOCHTER DES FtlRSTEN VON POMMERN, 

BOGUSŁA WS V., GATTIN DĘS KAISERS KARLS IV. 

Der Verfasser behandelt die Ehe Elisabeths, der Tochter des westpommer

:schen Fiirsten Bogusławs V., Enkelin Kazimierz des Grossen, mit dem romischen 

Kaiser und Konig von Bohmen, Karl IV. Erortert werden folgende Fragen: Ge
burts- und Toctesctatum Elisabeths (1346-1393), natum und Ort der Vcrmahlung 
Elisabeths mit Karl IV. (Kraków, 21.5.1363), Verzeichnis der Teilnehmer an den 

Vermahlungsfeierlichkeiten; die damalige politische Situation in Polen und Europa, 
schliesslich die F'olgen, die sich aus dieser Heirat filr den polnischen, den pommer

schen und den luxemburgischen Hof ergaben. In der Ehe Elisabeth sieht der Au

tor einen Beweis ftir die Annaherung der westpommerschen Fi.irsten zum Kaiser; 
es kam auch darin die zeitweilige polnisch-bohmische Verstandigung zum Aus

druck. Generell beurteilt der Autor diese Ehe als einen fur Polen ungtinstigen 

Akt, fiir die pommerschen Ftirsten wiederum waren die Vorteile von kurzer Dauer 

und endeten mit dem Tode Elisabeths. 

62 O pobieraniu przez Kazimierza, księcia wołogojsko-słupskiego, pomocy finan

sowej wspomina Janko z Czarnkowa, MPH, t. II, s. 679. 
63 O sporach tych świadczy m. in. akt przymierza zawarty między Bogusła

wem V, Barnimem IV i Warcisławem V a książętami meklemburskimi, skierowany 

w swych postanowieniach przeciw Barnimowi III, MUB, t. XV, nr 9129 B. 




