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FRAN�ISZEK SZAFRANSKI 

STOSUNKI KULTURALNE DWORU BRZESKO-LEGNICKIEGO 

W PIERWSZEJ POLOWIE XV WIEKU 

Ludwik II, ksi11z� brzesko-legnicki, panuj11cy w latach 1399-1436, to 
postac niezwykle barwna. Zycie jego pelne bylo awanturniczych przed
si�wzi�c i przyg6d, bardzo ciekawe pod wzgl�dem obyczajowym. W cza
sach Ludwika II rycerstwo feudalne, zachowuj11c jeszcze pewne wartosci 
kulturalne wytworzone w epoce poprzedniej, weszlo juz w okres schyl
kowy, razem zreszt11 z przezywaniem sl� ustroju feudalnego. W XV w. 
na ksiqz�cych dworach utarly si� juz pewne zwyczajs, i obyczaje zwiiizane 
z wystawnym trybem zycia poci11gaj11cym za sobq wprowadzanie okreslo
nych zasad w zycie tych dwor6w. Uczty i bale, turnieje i igrzyska rycer
skie, a takze widowiska teatralne byly scisle zwi11zane z codziennym zy
ciem bogatych feudal6w. Cz�sto byla to takze forma ukazania przepychu 
i bogactwa ksi11z�cego dworu. Totez dobra i majqtki ziemskie nie zaspo
kajaly juz potrzeb i wydatk6w rycerskich, coraz bardziej powszechne sta
walo sit:; Zycie ponad stan, rozrzutne i kosztowne, pozornie barwne w jego 

przyjemnosciach i uciechach, w rzeczywistosci plytkie. Z drugiej strony 
rycerstwo nie zylo odizolowane od spoleczenstwa. Przynajmniej do jego 
cz�sci docieraly nowe, rodzqce si� gl6wnie w miastach wartosci i dqi.enia 
reformistyczne pewnych kr�g6w kleru, nawet bunt przeciw kosciolowi 
i herezje. Wreszcie feudalna skrz�tnosc gospodarcza zacz�la odgrywac 
w koncu sredniowiecza rol� zdecydowanie pozytywnq w dziele post�pu 
gospodarczego, kulturalnego, a nawet spolecznego. 

W chwili kiedy Ludwik II obejmowal wladz�, dorobek ksi�stwa brze
sko-legnickiego powai.nie liczyl si� wsr6d innych ksi�stw sl11skich dzi�ki 
glosnemu z mecenatu kulturalnego Ludwikowi I, kt6ry polozyl duze zastugi 
w rozwoju kultury w swoim ksi�stwie •. T� bogat11 spuscizn� kulturaln11 
po kr6tkim panowaniu Henryka VIII otrzymal w spadku Ludwik II. Je-

1 Dorobek kulturalny Ludwika I omawia A. Ka rl o w s k a - Kam z o w a, Fu11-

dacje arty.stycine ksii:cia Ludwika I brzeskiego, Opole-Wroclaw 1970. 
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dnak przez dlugi okres swoich rziidow ksiiiz� niewiele uwagi poswi�cal 
zagadnieniom kulturalnym. Nie znaczy to, ze byly mu one zupelnie obo
j�tne. I w tym czasie, podobnie jak i za Ludwika I, kolegiata brzeska 
byla osrodkiem kulturalnym promieniujqcym na cale ksi�stwo brzeskie. 
Stosunek Ludwika II do kolegiaty brzeskiej w pewnym sensie byl mier
nikiem jego zainteresowania tradycjami rodowymi. Dokumenty niejedno
krotnie wskazujq na fakty obdarzania jej dobrami ziemskimi oraz przy
wilejami. I tak w 1412 r. ksiqz� nadal kolegiacie Sw. Jadwigi w Brzegu 
trzy wsie: Przylesie, Kruszyn�, Pantpytece, wraz ze wszystkimi ksiqz�cy
mi prawami i wolne od wszelkich obciiizen. Apelowal takze do swoich 
nast�pc6w o opiek� nad niq '· Nie zawsze ksiqz� dzialal bezinteresownie. 
Sprzedajqc np. kolegiacie 16 listopada swoje dochody zbozowe i oplaty 
siidowe w Przylesiu chcial uzyskac jednorazowo wi�kszii sum� pieni<;dzy. 
4 IX 1408 r. ksiiiz� przekazal jej wsie Kruszyn�, Stobraw� i Zwanowice 
wraz ze wszystkimi przywilejami ksiljz�cymi za sum� 150 grzywien, 
stwierdzajqc, ze majq one byi: wolne od wszystkich podatk6w, a ich wy
kup moze nastljpic jedynie za 100 k6p groszy polskich '· 

Dobra kolegiaty stale si� rozszerzaly, a jej zasoby finansowe musialy 
byc znaczne, skoro zn6w w 1414 r. kapitula kupila od ksi�cia wies Micha
lowice z siidownictwem nizszym i wyzszym oraz z dotychczasowymi pra
wami ksiqz�cymi. Ludwik, jak zresztii wi�kszosc feudal6w p6znosrednio
wiecznych, byl powsciqgliwym fundatorem na rzecz kosciola. Swiadczii 
o tym nieliczne (pomijajqc sprzedaze) wymienione wyzej nadania. Jedyna 
wlasna fundacja ksi�cia to pot�znych rozmiar6w klasztor kartuz6w pod 
Legnic11 (14 I 1423). Ksiiiz� polozyl wlasnii r�kq kamien w�gielny, umie
szczajiic na nim 5 zlotych dukat6w na pamiqtk� pi�ciu ran Chrystusa. 
Jan Dlugosz odnotowujiic fakt fundacji klasztoru pisze: ,,Primarius inter 
Poloniae Princeps habitus cui tarn insigni officio contigit defungi et sub 
Regni Poloniae terminio monasterium primum Carthusiense in Polonica 
ecclesia fundare" •. Dokument fundacyjny klasztoru, kt6ry znajdowal si� 
w Panstwowym Archiwum we Wroclawiu, zagim1l. Wiadomo jednak, ze
klasztor zostal wyposazony przez ksi�cia w dobra ziemskie zakupione od 
wdowy po Grzegorzu UnFuh. Otrzymal ponadto dobra w okolicach Nysy, 
kt6re 28 VIII 1423 r. jako spadek po Wernerze Nowaku zostaly przekaza
ne macierzystemu klasztorowi kartuz6w w Ausbach. M6wi o tym doku
ment wystawiony dla brata Leonarda, kt6ry upowazniony zostal do przy
j�cia wspomnianych d6br. Dokument ten, znajdujqcy si� w chwili obecnej 

2 C. Grünhagen, Urkunden der Stadt Brieg (CDS, t. IX, Wroclaw 1870, s. 101, 

nr 708). 

s TamZe, s. 95, nr 664. 
4 J. Dlugos z, Historiae Pulanicae libri XTI (Opera omnia, t. IV, wyd, A. 

Przezdziecki, Krak6w 1876, s. 317). 
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w Archiwum Kapitulnym, jest przeci�ty w dwöch miejscach. Trudno je
dnak stwierdzic, eo bylo przyczynq jego kasaty i kiedy to nast&pilo. Tak 
czy inaczej jest to znak anulowania poprzednich postanowien 5• Pr6bowa
no t� spraw� wiqzac z osob& pözniejszego biskupa wroclawskiego Piotra 
Nowaka, ktöry obejmujqc diecezj� wroclawsk11 zastal ogromnie trudm1 
sytuacj� gospodarcz11. W zwi11zku z tym d&zyl do uregulowania wszystkich 
spraw maj11tkowych biskupstwa: splaty zadluzenia i odzyskania utraco
nych maj11tk6w. Zwai:ywszy jednak, ie biskup Nowak pochodzil z rodzi
ny chlopskiej ze wsi Nowaki, nie mögl on dochodzic swoich praw jako 
prawowity spadkobierca wspomnianego Wernera Nowaka, prawdopodo
bnie_ rycerza, nie pozostajqcego zapewne z biskupem w zadnych stosun
kach rodzinnych. Uzupelnieniem dokumentu fundacyjnego byl akt wy
stawiony w 1424 r. przez ksi�cia Ludwika II. Z dokumentu tego wynika, 
ie klasztor budowany byl na posiadlosciach nalei11cych do parafii kosciola 
kolegiackiego pod wezwaniem Grobu Panskiego w Legnicy oraz kosciola 
pod wezwaniem Marii Panny. Totei ksiqi:� stwierdza, :i;e na wymienion11 
fundacj� wyrazil zgod� biskup wroclawski Konrad, starosta legnicki Zy
gmunt Langenaw, kierownik szkoly i rektor kosciola Panny Marii. Wedlug 
oswiadczenia wyzej wymienionych os6b przeor i konwent klasztoru kar
tuzöw, a taki:e ich poddani w nabytych dobrach zwolnieni zostali po 
wieczne czasy od obowiqzku dostawy corocznych danin. Jako rekompensa
t� ksiq:i;� przyznal kosciolowi kolegiackiemu stale wyposazenie, tj. po 
4 korce pszenicy i owsa oraz 4 gr czeskie rocznie. Ponadto zrzekl si� 
czynsz6w i datk6w koscielnych, a takie przysluguj11cego mu dotychczas 
czynszu z mlyna miejskiego Legnicy. Czynsz ten tak jak dot11d mial byc 
wyplacony w dzien sw. Marcina. K. Wutke przyjmuje, ie fundacja tego 
klasztoru rniala miejsce dla upami�tnienia :w'yprawy do Ziemi Swi�tej. 
Moi:na przypuszczac, ii ksi11z� znalazlszy si� w trudnej sytuacji w niewoli 
u Saracen6w powzi11l postanowienie, ie po szcz�sliwym powrocie do kraju 
wyasygnuje wi�ksz11 kwot� pieniP,dzy na fundacj� sakraln11. W takim 
kontekscie za!ozenie wlasnie tego klasztoru i sprowadzenie na Sl11sk za
konu kartuz6w o bardzo surowej regule, nakazujqcej mnichom milczenie, 
zupelne odizolowanie siE; od Swiata, skromne poZywienie, noszenie wlo

siennicy, a ponadto prac� fizyczn11, modlitw� oraz prac� naukow11, wyda
wac by si� moglo bardzo prawdopodobne, jako upami�tnienie najci�zszego 
okresu w zyciu ksi�cia. Na pewien zwiljzek z wypraw'l krzyzow'l wskazuje 
r6wniei: wezwanie klasztoru (M�ki Panskiej) oraz sceneria fundacji. Z dru
giej strony od wyprawy krzyzowej do Ziemi Swi�tej uplyn�lo ju:i; wiele 
lat. Kartuzi nalezeli do zakon6w reformistycznych, d11i11cych do zmian 

s Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu, dokumenty w ukladzie · chronolo
gicznym, dokument z dnia 28 VIII 1423 r. 
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w zyciu kleru, a silnie popieranych przez Luksemburg6w. Do zwyczaj6w 
panujiicych w XV w. nalezalo czynienie dla nich fundacji i wst�powanie 
na starsze Ja ta do ich klasztoru. 

Budowa calego kompleksu budynk6w trwala do 1449 r., w kt6rym to 
wlasnie zostal przez biskupa wroclawskiego Piotra Nowaka poswi�cony 
kosci61 klasztorny. Jednakze jakas swiiitynia musiala istniec i wczesniej, 
skoro ksi�cia zgodnie z jego zyczeniem pochowano w tym klasztorze 
w 1436 r. Jest to r6wniez jakis slad powiiizan Ludwika z ideii kartuzöw. 
W 1471 r. obok ksi�cia pochowana tarn zosta!a takze jego c6rka Ja::lwiga. 
Mozna przypuszczac, ze klasztor budowano cz�sciami i jeszcze przed za
konczeniem budowy calego kompleksu budynk6w byl juz uzytkowany 
przez mnich6w. Na tym miejscu klasztor kartuzöw istnial stosunkowo 
kr6tko, gdyz w 1529 r. cala ta pot�zna budowla, jak wiele innych w tym 
czasie, zostala zburzona. Nie wiadomo, co stalo si� w tym wypadku z na
grobkiem Ludwika. Prawdopodobnie przeniesiony zostal w inne miejsce, 
lecz w p6zniejszym czasie slad po nim zaginql i do dnia dzisiejszego losy 
jego ni.e sii znane. 

Na czasy panowania Ludwika II przypada r6wniez zakonczenie budo
wy kolegiaty legnickiej. Konsekracji dokonal w 1425 r. biskup sufragan 
wroclawski Thylman. Prawdopodobnie Ludwik II w pewnym stopniu 
partycypowal w budowie kolegiaty. Wskazuje na to takze wspölny doku
ment Thylmana i Ludwika wystawiony w 1421 r." Ksiiiz� w pewnym 
stopniu opiekowa! si� tez istniejiicym w Legnicy szpitalem Sw. Mikolaja. 
W dniu patrona, 6 XII 1423 r., na prosb� przeora szpitala Ludwik II po
twierdzil wszystkie przywileje tego szpitala okreslajiice jego posiadlosci 
i dochody. Przywileje te szpital otrzymal od poprzednich ksiiiziit legni
ckich: Henryka, Boleslawa, Waclawa, Ruprechta oraz biskupa wroc!aw-
skiego Waclawa. 

Z czas6w Ludwika II pochodzii takze wiadomosci o przebudowie zam
ku legnickiego. Chodzilo o wzmocnienie jego obronnosci. W marcu 1416 r. 
Ludwik b�diic wraz z Zygmuntem Luksemburskim w St. Denis pisal do 
rady miejskiej w Legnicy i do swego marszalka Altzenaua w sprawie 
wyslania z St. Denis kamieqiarza, kt6rego zadaniem b�dzie wykonanie 
kamiennego gzymsu przy podwyzszeniu wiezy Jadwigi. W liscie ksiiiz� 
prosil o udzielenie mu wszechstronnej pomocy i dostarczenie potrzebnego 
budulca, tak aby wszelkie prace przy budowie wiezy zakonczyc w przy
szlym roku. R6wnoczesnie Ludwik polecal natychmiastowe skontaktowa
nie si� z cieslq Reuschherem, kt6ry mial si� zajqc pokrycie_m dachu nad 

o Sigi�mundi Rosiczii Chronica f?t mmierus episcopornm Vratislaviensum. (Ge

schichtschreiber Schlesiens des XV. Jahrhunderts, v. Franz Wachter, Wroclaw 1883, 

SRS, t. XII, s. 46). 
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wiezq 7
• Ksiqz" prawdopodobnie przyslal takze projekt, wed!ug ktorego 

wieza rniala byc przebudowana, a dach pokryty. Za wz6r posluzyla jakas 
obronna budowla francuska. Ludwik, poswi"cajqc tyle uwagi odbudowie, 
a wlasciwie przebudowie i znacznernu podwyzszeniu wiezy Jadwigi, za
pewne juz w6wczas planowal na swoj'I siedzib" zarnek legnicki, a nie za
rnek brzeski. W odbudowane cz<asci wiezy na wysokosci 10 rnetr6w urnie
szczony zostal korytarz, wok61 kt6rego na zewnqtrz znajdowa!y si<a otwo
ry okienne. Mozna z nich bylo ostrzeliwac ca!y teren zarnku i przylegajqce 
do niego dzielnice rniasta. Opr6cz tego dzi<aki specjalnyrn -;;rz>1dzeniorn 
w I?Odlodze obroncy rnieli rnoznosc ostrzeliwania zewn<atrznych scian 
wiezy. Nad tyrn urzqdzeniern obronnyrn znajdowala si<a jeszcze czworo
kqtna nadbudowa sluzqca jako pornieszczenie dla zalogi oraz punkt' obser
wacyjny. Tak skonstruowana wieza niewqtpliwie byla jednyrn z waznych 
elernent6w obrony w czasach wojen husyckich, gwarantowala bezpieczen
stwo zarnku. Stqd ksiqZ'a, widzqc tarn bezpieczniejsze dla siebie schronie
nie, Legnic" wybral na swojq siedzib<a. 

Poczqtek..XV w. - to okres, kiedy na S!qsku zaczql si" rozwijac kult 
sw. Jadwigi. Ze zrozurnialych wzgl"d6w szczeg6lne znaczenie rnial ten 
problern w ksi"stwie brzesko-legnickirn. Pojawi!y si<a w6wczas skr6cone 
teksty Legendy o §w. Jadwidze, rnaj11ce niew>1tpliwie na celu rozpowszech
nienie na calyrn S!>1sku jej popularnosci. Istniejq przypuszczenia, ze teksty 
te powstaly na terenie ksi"stwa brzesko-legnickiego •. Ludwik II odbudo
wujqc wspornnian11 wiez" zamkow,i nie zapornnial o uczczeniu patronki 
rodu. Jedna z kornnat poswi�cona byla wlasnie sw. Jadwidze. Tarn umie
szczono jej obraz, przed kt6ryrn palila si" wieczna lampa 9• 

Nie wierny natorniast, czy ksi,i:i:" opiekowal si" rniejscowyrni ludzmi 
nauki i ku!tury, chociaz jest pewne, ze dzialali oni na terenie ksi11:i:�cych 
posiadlosci. Na uwag" zasluguje znany uczony z Uniwersytetu Jagiellon
skiego Jan z Kluczborka, kt6ry po ukonczeniu studi6w na uniwersytecie 
praskirn przeni6sl si" do Krakowa i tu jako wykladowca tej uczelni pierw
szy uzyskal tytul doktora teologii. W czasie pobytu na Uniwersytecie 
Jagiellonskirn rozwin>1! szerok'I dzialalnosc dydaktyczn11 i naukowq. Tu 
zaslynql takze jako kaznodzieja, szczeg61nie kazan wygloszonych z okazji 
zwyci<aslw nad Krzyzakarni w 1410 i w 1414 r. W 1423 r. Jan przy.byl do 
Kluczborka i dal si" poznac jako reforrnator kluczborskiej szkoly. W uzna
niu zaslug rnieszczanie kluczborscy przekazali Janowi i szkole znaczne 
beneficja. Po jego srnierci dochody z tych benelicj6w przeznaczono na po
rnoc dla najzdolniejszego i najbiedniejszego ucznia kluczborskiej szkoly, 

7 F. W. Schi r r mache r, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz und ihres Weich

bildes bis zum Jahre 1455, Legnica 1866, s. 306, nr 489, s. 305, nr 488. 
8 Kartowska-Kamzowa, op. cit., s.·135-136. 

s TamZe, s. 140. 
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ktciry m6glby si" p6zniej ksztalcic na uniwersytecie. Cz"sc dochod6w nato
miast przeznaczono dla biednych starc6w 10. Jan przebywal kr6tko w ro
dzinnym miescie, juz bowiem w 1424 r. wr6cil do Krakowa, aby w dal

szym ci&gu rozwijac swoj& dzialalnosc naukow11. 
Jak juz wspomniano, w czasie pobytu Jana w Kluczborku zaopiekowali 

si" nim bardzo troskliwie mieszczanie. Brak natomiast wiadomosci, czy 
ksiqz" chociaz w minimalnym stopniu zainteresowal si" uczonym. Nie
Wqtpliwie caloksztalt dzialalnosci Jana z Kluczborka byl niezgodny z po
lityk& Ludwika II, a jego smiale wyst&pienia w slowie i pismie nie rnogly 
mu zjednac przychylnosci ksi�cia. W najblizszym otoczeniu pary ksi,iz<:cej 
nieznaczny tylko procent dworzan posiadal studia uniwersyteckie. J edynie 
Jan Bauda z Kluczborka ukmiczyl Uniwersytet Jagielloliski i umieszczony 
byl na liscie zakciw krakowskich w 1405 r. 11 Wkr6tce po ukoliczeniu stu
di6w od 1414 r. rozwin&l on swoj& dzia!alnosc na dworze ksi&z,:cym, pel
ni&c funkcj" pisarza ksi&z,:cego. Wszechnica Krakowska cieszy!a si,: duz& 
popularnosci& wsr6d mlodziezy ksi,:stwa brzesko-legnickiego. Za Ludwi
ka II z Brzegu wyjechalo na studia 46 scholarzy, z Kluczborka - 21, z Le
gnicy - 14. Z miast sl&skich opr6cz Wroclawia w!asnie Brzeg, Kluczbork 
i Legnica mog& poszczycic si<: najwi<:kszq liczb& mlodziezy studiujqcej 
w Krakowie. Duzy naplyw mlodziezy na Uniwersytet Jagielloliski wyni
kal z tego, ze w ksi,:stwie brzesko-legnickim w tym czasie istnialy dobrze 
zorganizowane szkoly. W Brzegu dziala!a szkola klasztorna u dominika-. 
n6w, szko!a kolegiacka oraz szkola parafialna przy kosciele Sw. Mikolaja. 
W Legnicy szkola przy parafii Sw. Piotra i Pl!wla od 1309 r. dzialala ju:i: 
jako wyzej zorganizowana. Opr6cz tego szkoly znajdowaly si<: takze przy 
innych parafiach ksi,:stwa brzesko-legnickiego: w Kluczborku, Zlotoryi 
i innych. W Zlotoryi np. istnia!a r6wniez dobrze zorganizowana jeszcze 
przez Ludwika I szkola, kt6ra p5zniej miala zaslyrn1c jako gimnazjum 
humanistyczne. 

Jak bylo z poziomem umyslowym dworu i z wyksztalceniem otaczaj&
cych ksi<,cia ludzi? Wsr6d student6w krakowskich ksi"stwa brzesko,leg
nickiego nazwiska nast<:puj&cych os6b pokrywaj& si<: z nazwiskami riwo
rzan Ludwika II: Cristoforus Sfobsdorff de Brega, Andreas Thomme 
Stynavia, Franciscus Lemberg, Joannes Jacobi Poseler (Rozeler), Ciemens 
Heyseler, Nicolaus Jankewicz, Michael Jankewicz, Petrus Nicolai de Fal
kenberg, Marcinus Joannis de Monsterberg, Henricus Joannes de Monster
berg. Ludwik dopuszczal wis>c do swego otoczenia ludzi ceni&cych sobie 
kontakt z Krakowem, choc sam tego kontaktu nie utrzymywal. Fakt ten 

to K. Mora w s k i, Historia Uniwersytetu Jagielloil,skiego, t. I, Krak6w 1900, 

s. 140-141. 
11 Album studiosorum Univetsitatis Cracoviensis, t. I, Krak6w 1887·, s. 22, 
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ma swojq wymowP,. Wielu 8lqzakciw odbywalo takze studia na uniwersy
tecie w Pradze i w Bolonii. Wedlug Barycza 12 i Wostrege "· w XV w. 
w Pradze studiowalo okolo 200 student6w pochodzqcych ze Sl'l�ka. Legnica 
i Brzeg nalezaly do tych miast slqskich, kt6re dostarczaly najwiP,cej ·mlo
dziezy na Uniwersytet Karola w Pradze. Nazwiska tych student6w jednak 
nie pokrywajq siP, z nazwiskami dworzan ksi'li�cych. Za panowania Lud
wika II w Pradze przebywal niejaki Piotr z Brzegu. Nie wiadomo jednak, 
o jakiego Piotra tu chodzi. Byc moze by! on jednym z ki.Jku o tym imfe.niu 
wys!f;puj&cych w otoczeniu Ludwika. Mozna by tu brac pod uwag� Piotra 
Jankewicza Jub Piotra Hulczenera, p6iniejszych rajc6w w Brzegu. Z Le
gnicy natom[ast przebywal w tym czasie w Pradze Mateusz. Na dworze 
ksi11z�cym w 1415 i 1416 r. wystP,puje tylko jeden czlowiek o tym imie
niu - Mateusz Heiner. Trudno jednak stwierdzic, czy studiuj,icy w po
cz11tkach XV w. w Pradze Mateusz jest tq sam'I osob&, kt6ra wystP,puje 
w ksiqz�cych dokumentach. W XV w. duz::i popularnosciq wsr6d S!qzak6w 
cieszy! siP, r6wniez uniwersytet w Bolonii. Pfotenhauer" odnotowuje 
kilkadziesi11t os6b pochodz,icych ze Sl,iska, kt6re studia uniwersyteckie 
w XV i XVI w. km\czyly w Bolonii. Wsr6d nich jest rciwniez kilka osob 
z ksiP,stwa brzesko-legnickiego: Wolframus de Panewicz (1350), Henricus 
Ratischoni (1366), Melchior Horman (1492), Casparus Margenaw (1500). 
Zaden z nich jednak nie wyjecha! na studia do Bolonii w czasach Lndwi
ka I i Ludwika II. Tak wi�c zdecydowana: wi0,kszosc mlodziezy z ksi�stwa 
brzesko-legnickiego studiowata na Uniwersytecie Jagiellor\skim. Wyply
wato to zapewne z potrzeby utrzymania w taki wlasnie spos6b duchowej 
lqcznosci z Macierz11, eo dla naszych rozwazar\ jest faktem nie bez zna
czenia. 

W srcid urz�dnikciw dworskich czolowe miejsce kulturalne zajmowa! 
oczywiscie kanclerz. Bardzo wyraznie zarysowujq si� okresy dzialalnosci 
poszczegcilnych pisarzy-kanclerzy, chociaz obok nich wystP,pUj'I w tym 
czasie takze inni pisarze. Z pierwszymi latami rzqdciw Ludwika II w ksi�
stwie brzeskim nierozerwalnie wi&ze siP, osoba kanonika brzeskiego Fran

. ciszka Briegera, piastujqcego urz'ld pisarza w latach 1400-1414. W tym 
czasie obok niego w sporadycznych wypadkach wyst�puj't inni pisarze, 
jak: Jorge z Tarnowic, Waclaw, Mikolaj Runge oraz Henryk Schorgast . 

. Po :Franciszku Briegerze w dalszej kolejnosci znajdu.i'I siP,: Jodok Czebe-

u H. Bar y c z, Dziejowe zwiqzki Polski z Uniwersytetem. Karola w Pradze 
(Przegl�d Zachodni, R. IV, 1948, nr 1). 

u W. Wo s t r y, Die Schlesier an der Universität Prag vor 1409 J. (Zeitsch�·itt 
des Vereins für Geschichte Schlesiens - dalej skr6t: ZfGS - t. 66, 1932, s. 11). 

u P. Pfote n haue r, Schlesier auf. d. Universität Boiogna (ZfGS, t. ·2s, 18941 

s. 433-446, t. 29, 1895, s. 268-278). 
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nicz (1415-1420) oraz wspomniany juz Jan Bauda (1420-1435). Wyzej 
wymienionych trzech pisarzy uwazac nale:i:y za kancelerzy. Zresztq nie
kiedy sami si,: tak tytulowali (.,oberster schreiber, canzler"). Wypada 
wspomniec jeszcze o dw6ch pisarzach dzial.aj.icych wsp6lczesnie z Janem 
Baud.i, kt6rzy r6wniez cz,:sto wyst,:puj.i w otoczeniu ksi,:cia. Byl to kano
nik legnicki Jan z Zagania oraz Wilbolt Lyntner. 

Szczeg6lowej analizy wymaga caty zesp61 innych urz<:dnik6w ,.lwor
skich i posiadaczy dworskich godnosci. Rekrutowali si,: oni z r6znych sro
dowisk spolecznych. Wsröd 27 os6b bylo 13 rycerzy, 6 mieszczan oraz 
8 duchownych rekrutujqcych sii;, z rycerstwa. Sposr6d duchownych -
rycerzy urz.id pisarza sprawowali: Jan Bauda - proboszcz z Legnicy, 
Jan z Zagania - kanonik z Legnicy, Jorge z Tarnowic i Ulrych Speier -
kanonik z Wroclawia. Sprawowanie urz,:du najwyzszego pisarza przez 
osob<: pochodz.ic.i z rodu rycerskiego, a r6wnoczesnie duchown.i, potwier
dzaloby hipotez<: o duzej randze tego stanowiska na dworze Ludwika II. 
Inne wazniejsze stanowiska dworskie, marszalk6w i starostöw. piastowali 
rowniez rycerze: Tamme Monstirberg - starosta brzeski, Augustyn Ye
zer - marszalek ksi.iz�cy, Henryk Gebelczke - marszalek ksiqz�cy, 
Henryk Rabenaw - marszalek ksiqz,:cy, Hencz Alczenaw - marszalek 
ksiqz�cy. Mieszczanie natomiast byli pomocnikami pisarzy, wyst<:pujqc 
wspölczesnie z wymienionymi ·wy:i:ej „oberster schreiber" - kanclerzami, 
oraz ochmistrzami (Henryk Debitsch). 

Uwierzytelniajqc dokumenty ksiqz,: poslugiwal si,: dwoma rodzajami 
piecz,:ci: mal'l w ksztalcie elipsy oraz duzq o srednicy 8,5 cm z napisem 
w otoku: SIGILLUM LUDOWICI SECUNDI DEI GRACIA DUCIS SLESIE 
ET DOMINI BREGENSIS. Piecz,:c ta przedstawia wizerunek ksi,:cia w pe
lnej zbroi z czapkq ksiq:i:<:C'l na glowie. W jednej r�ce ksiqz,: trzyma miecz, 
w drugiej proporzec na wysokim d'rzewcu. Na dole po prawej stronie 
znajduje si,: orzel piastowski, a u göry szyszak, nad ktörym widnieje röw
niez piastowski orzel. Na dole z lewej strony umieszczony jest herb ksi,:
stwa legnickiego, u g6ry natomiast szyszak z piöropuszem. W görnej 
cz,:sci piecz,:ci poza obramowaniem wizerunku i herb6w znajdujq si,: 
litery H - S, na dole zas te same litery w odwrotnym porz.idku S -- H. 
Sq to chyba inicjaly grawera. Na odwrocie piecz,:ci u dolu widnieje orzel 
piastowski w herbowej otoce, u göry natomiast orzel stoj11cy na szyszaku. 
Calosc ozdobiona jest ornamentem, poza kt6rym znajduje si<, napis: 
S. LUDUI ICI DUC! S LEG NICENCIS. Mala piecz,:c ksiqz<,ca jest taka 
sama, jak odwrotna strona duzej piecz<,ci. Piecz<,c ta posiada taki sam 
herb jak ·umieszczony na piecz<,ci Ruprechta legnickiego pochodz<1cej 
z 1373 r. Duza piecz<,c odmienna jest natomiast od piecz,:ci innych ksiqzqt 
brzesko-legnickich. Mo:i:na jq poröwnac do piecz,:ci uzywanych przez nie
ktörych ksiqzqt Dolnego Slqska zaröwno w XIII, jak i w XIV w. Tego 
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typu piecz,;ci11 poslugiwal si,; jako ostatni w koncu XIV w. (1379) Henryk 
VI, ksi'!Zf; �aganski i krosnienski "· 

W poczqtkowym okresie rozbicia dzielnicowego wyrainie zarysowal si,; 
podzial piecz,;ci ksiqi:qt slqskich. Dolnoslqscy ui:ywali w tym czasie pie
cz,;ci pieszych w odr6znieniu od ksiqzqt opolskich poslugujqcych si� pie
cz,;ciami konnymi. W XIV w. typy piecz,;ci na Dolnym $)qsku jui: wymie
szaly sl,;, zacieral s1,; padzial mi,;dzy regionami, ale z czasem pojawila si,; 
piecz,;c majestatyczna przedstawiajqca ksi,;cia na tronie. Ludwik II nie 
przyj'!l wzoru piecz,;ci piersiowej swego dziadka Ludwika I, ani tez pieczf;
ci herbowej swego ojca Henryka VIII, lecz nawiqzal raczej do motyw6w 
piecz,;ci tradycyjnych - pieszych, o kt6rych byla juz wyi:ej mowa. 
Z uwagi na prowadzonq przez ksi,;cia stalq korespondencj,;, pisanie doku
mentciw w najrozmai tszych okolicznosciach, pisarze przebywali stale 
w towarzystwie ksi,;cia. 

W najog6lniejszych zarysach dwcir legnicko-brzeski nie r6i:nil si,; 
w sposcib zasadniczy od innych dworciw, a Ludwik II od innych ksi'IZ'lt 
s]qskich tak w zakresie polityki, jak i w dziedzinie gospodarczej czy kul
turalnej. Na swcij sposcib byl on jednak jednostk'! fascynujqC<\, jednostk'! 
o niepowtarzalnej indywidualnosci. Niemal polow,; i:ycia sp,;dzil na podrci
i:ach i wyprawach poza granice ksi,;stwa. Do tradycji dworu Ludwika II 
nalei:a!y Wf;dr6wki wraz z orszakiem krcilewsk.im (cesarskim). Chodzilo 
przy tym nierzadko o ch,;c ukazania swego bogactwa, przepychu i w ogole 
wyrciznienia si,; czyms wsrcid najblizszego otoczenia dostojnikciw kr6Jew
skich (cesarskich). Temu celowi nie qtpliwie sluzyla wspaniala uczta 
wydana przez Ludwika II w 1414 r. dla wszystkich elektorciw, kt6n\ mimo 
silnego sprzeciwu krola rzymskiego Zygmunta Luksemburczyka ksiqi:f; 
doprowadzil do skutku ", jak rciwniez w pewnym sensie i sam slub ksif;cia 
z Eli:biet<1 brandenburskq w Konstancji, o ktcirym przeciez glosno m6wiono 
chocby dlatego, i:e uroczystosci weselne zaszczyci! sam Zygmunt "· Otocze
nie ksi,;cia musialo si� niewqtpliwie dostosowac do jego zwyczajciw, 
przyjmuj<1c r6wnoczesnie wszystko to, eo stawa!o si,; w6wczas modne 
w zachodniej Europie, eo urozmaica!o i:ycie monarszych dworciw. Przy
spieszalo to zapewne wynaradawianie. Z drugiej strony jednak •-,ywy 
kontakt z kultur„ zachodni'l mial i swoje dodatnie strony, ktcire nie ogra
niczaly si,; tylko do obyczajowosci rycerskiej. Swiadczy o tym wspomniana 
fundacja klasztoru kartuz6w lub sprowadzenie kamieniarza francuskiego. 

u Archiwum Paristwowe Miasta Wroclawia i Wo). Wroclawskiego, Oddzial Te

renowy w Legnicy, nr dok. 201. 
iis Liegnitzer Chronik. Fortsetzung der deutschen Ubersetzung der Chronica Prin

cipum Poloniae, 1390-1506, wyd. F. Wachter, SRS, t. XII, Wroclaw 1883, s. 98-99. 
11 Die Urkunden Kaiser Sigmunds 1410-1437 (Regesta imperii, t. XI, cz. 2, wyd. 

W. Altmann, Innsbruck 1897-1900, s. 219, nr 3093a). 
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,:,·: W aito \�: tym miejscu j'eszcze wspomniec o dzialalnosci zwhizku rycer
skiego pod nazw<1 Zwi<1zek Ps6w Gonczych, ktciry zalozony zostal w 1413 r, 
przez biskupa· Wadawa, Do Zwü,zku lego nalez_alo wielu ksifli<1t slf\skich, 
a w tym i Ludwik II, kt6ry pö smie�ci biskupa Waclawa stanfll na jego 
czele, ·zwü\zek dzielil si� na 6 grup, Kazdej z nich przewodzil jeden z ksia
i&t sl<1skieh, Oprcicz ksi�cia nalezalo do grupy 4 rycerzy „Alteste", Wielu 
rycerzy, kt6rych wymieriia si,; w skladzie zwiqzku, wyst<;powalo w naj
bÜzszym--ötoczeniu ksi<;cia Ludwika IL Dokument biskupa Wadawa po
woluj<1cy ·do zycia Zwi<1zek Psciw Gonczych, wystawiony 7 Vill 1413 r., 
okresla r6wriiez cele i zada'nia tej organizacji: wzajemne wspieranie si� 
w sprawach slusznych i w sprawach dziedzictwa, wzajemn<1 pomoc w tru
dnych sytuacjach fpozar, kl,;ski zywiolowe) oraz zapobieganie sporom we
wn'<;trznym. Duzq wag,; przywiqzywano do organizacji zycia towarzys
kiego, a wi,;c dworskich uroczystosci 18, Siedzib<1 Zwi<1zku Psciw Goficzych 
byla Legnica, 

-- Ludwik II jakkolwiek sw<1 postaw<1 pod pewnymi wzgl<;dami odbiegal 
odcprzeci<;tnych' ciwczesnych norm, przedstawial jednak typ feudala sku
piajqcego charakterystyczne cechy pi<;tnastowiecznego bogatego pana 
sli\skiego, holdtij<1cego obok rodowej dumy zasadom sredniowiecznego 
uniwerSalizmu, pozbawionego wyraznej swiadomosci narodowef mimo 
o'biektywnej' polskosci swego otoczenia. Ten typ' - moze nie tak wyraznie 
zarysowany kulturalnie - reprezentowalo w XV w, wielu Piast6w sl<1-
skich, choc byly niew<1tpliwie wyjf\tki o .duzej swiadomosci narodowej 
i ·politycznej, jak Mikolaj opolski czy Boleslaw II cieszynski. 

DIE KULTURELLEN VERHXLTNISSE AUF DEl\)'. HOF VON BRZEG-LEGNICA 
IN DER ERSTEN HÄLFTE DES XV. JAHRHUNDERTS 

Ludwig II. verfügte über ein reiches kulturelles Erbe seines Grossvater� Lud
wig I. und die Stütskirche. in Brzeg bildetet weiterhin das kulturelle Zentrum 
im Fü.stentum. 
·� Der Fürst selbst liess unweit von Legnic� ein gewaltiges Kartäuscrklostcr 

erri'Chten, bet'eiligte sich an der Erneuerung des St. Nikolaus-Krankenhauses in 
Le�nica sowie am Bau sakraler Bauwerke. Viel Aufmerksamkeit schenkte er dem 
{!mbau der Burg in Legnica; Steinhauer liess er sogar aus Fankreich herbeiführen. 

Ludwig unterhielt keine engeren Beziehungen zu Krak6w, er sorgte auch weder 
für· dl� yertre.ter der Wissenschaft noch für die Jugend, die nach Krak6w zum 

··-· f'. 

18'it M a ·r k g  r a f, Vber eine Schlesische RittergeseUschaft am Anfange des 15. 

Jd:hrhuiiderts (Kleine Schriften •zur Geschichte Schlesiens u. Breslau, Wroclaw 1915, 
S, 81-95), 
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Studium zog, obwohl zahlreiche Studenten aus Familien stammten, die in engen Be

ziehungen zum Fürst'en standen. Zahlreiche Studenten studierten an der Univer

sität in Prag. Wir finden aber später diese Menschen in der Umgebung des 

Fürsten nicht. Von der Universität in Krak6w dagegen ist nur Jan Bauda später 

Hofschreiber beim Fürsten geworden. Es kann hinzugefügt werden, dass zu Ludwigs 

Zeiten in Schlesien ein Ritterbund unter dem Namen „Die Hetzhunde'', Der Fürst 

gehörte zu den Mitbegründern und nach dem Tode des Bischofs Waclaw !::itand er 

an der Spitze dieses Bundes. 




