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Posługiwanie się dokumentami w trakcie regulowania spraw spornych 
na drodze dyplomatycznej należało do powszechnej praktyki okresu póź-
nego średniowiecza. Tak właśnie działo się nip. w czasie rokowań pol-
sko-krzyżackich, poczynając już od procesów inowrocławskiego i warszaw-
skiego. Na pierwszym z nich w 1321 r. prokurator Zakonu proponował 
udowodnienie właśnie na podstawie dokumentów legalnego uzyskania 
przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego Bardzo wyraźnie wystąpiło to 
w ozaisie przygotowań czynionych do przedłożenia sporu polsko-krzy-
żaekiego w 1413 r. Zygmuntowi Luksemburczykowi jako sędziemu polu-
bownemu. Nie tylko bowiem opracowano memoriały oparte na mate-
riałach źródłowych, lecz również posługiwano się samymi dokumentami. 
Andrzej Łaskarz, proboszcz kapituły katedralnej we Włocławku, szukając 
dokumentów spenetrował Archiwum Koronne, archiwa kapituł włocław-
skiej i gnieźnieńskiej, klasztoru byszowskiego, archiwum miejskie w Kra-
kowie oraz archiwa prywatne2. Podobnie było i w czasach późniejszych, 
np. w 1510 r. w czasie zatargu Korony z wielkim mistrzem Fryderykiem s. 

0 ile jednak gromadzenie dokumentów przez kancelarię królewską jest 
w ipełni zrozumiałe i naturalne, to ciekawa jest inicjatywa biskupów 
warmińskich Łukasza Watzenrodego i dra praw Fabiana Luzjaňákiego,, 
którzy w okresie rokowań o zaprzysiężenie traktatu toruńskiego z 1466 r. 
i złożenia przysięgi wierności przez wielkiego mistrza królowi polskiemu 
przeprowadzili na własną rękę poszukiwania materiałów, które udowad-
niały prawa Polski do ziem pruskich. Akcja ta wiązała się przede wszyst-
kim ze zjazdem poznańskim z 1510 r. i pożońsko-wiedeńskim z 1515 r. 

1 H. C h ł o p o c k a , Procesy Polski z Zakonem Krzyżackim w XIV W; Poznań 
1967, s. 83. 

2 A. W o j t k o w s k i , Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzy-
iakami, Olsztyn 1968, s. 53, tam też informacje o innjch przypadkach przedkłada-
nia memoriałów i dokumentów w czasie rokowań polsko-krzyżackich. 

5 W. P o c i e c h a , Geneza hołdu pruskiego (1467—1525), Gdynia 1937, s. 41. 
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Pierwszy z nich doszedł do skutku w wyniku akcji prowadzonej przez 
wielkiego mistrza Fryderyka na terenie Rzeszy i Rzymu, skąd nadeszły 
do Krakowa propozycje rozstrzygnięcia sporu polako -к rzy żackiego za po-
średnictwem (sędziów polubownych przy współudziale Władysława, króla 
Czech i Węgier. Sejm piotrkowski, który odbył się w lutym 1510 г., zgo-
dził się na otrzymaną propozycję i na odbycie zjazdu w Poznaniu w końcu 
czerwca 1510 r. Udział w nim wzięli poza przedstawicielami stron zainte-
resowanych bezpośrednio, t j . Połsiki i Zakonu, także posłowie cesarza 
i Rzeszy oraz króla węgierskiego. Na czas nie dotarł tylko legat papieski. 

Zjazd ten —-jak było do przewidzenia — nie dał rezultatów i sprawa 
ciągnęła się nadal z tym jednak, że zaszły .pewne zmiany w związku ze 
śmiercią w 1510 r. wielkiego mistrza Fryderyka i powołaniem na jego 
miejsce księcia Albrechta, siostrzeńca Zygmunta I. Gdy bezpośrednie ro-
kowania nie dawały rezultatu przy czynnym udziale arcybiskupa gnie-
źnieńskiego prymaisa Jana Łaskiego doszło w 1515 r. do zjazdu pożońako-
- wiedeńskiego, gdzie na spotkaniu Zygmunta, króla .polskiego, Włady-
sława, króla Czech i Węgier, oraz cesarza Maksymiliana I miał zostać 
rozstrzygnięty trwający wciąż spór PoMd z Zakonem. Zjazdy te mają 
bogatą literaturę Л dlatego też nie, będziemy się nimi zajmować ograni-
czając się do wiążącej się z tym akcji biskupów warmińskich. Szerzej 
zajmiemy się analizą obszernego wywodu praw Polski do Prus, przed-
stawionego przez Fabiana Luzjańskiego na zjeździe stanów Prus Królew-
skich w Nowym Mieście Lubawskim w styczniu 1515 r. czyli w okresie 
poprzedzającym zjazd pożońsko^wiedeński. ; 

Pierwszy ślad zainteresowania Łukasza Watzenrodego sprawą przy-
gotowania zbioru dawnych praw Polski do Pruis odnajdujemy już 
w 1500 г., gdy podkanclerzy Maciej Drzewicki prosił biskupa Łukasza 
0 zwrot ikopiariusza dokumentów czy korespondencji (liber litterarum), 
potrzebnego na obrady sejmu 5. Karol Górski wysunął przypuszczenie, że 
mogło tu chodzić o rękopis wypożyczony z Kancelarii lub nawet z Archi-
wum Koronnego6. Na tym wiadomości isię urywają, a sprawa wraca 
w dziesięć lat później już po zakończeniu zjazdu poznańskiego. Dma 

4 X. L i s ke, Zjazd w Poznaniu 1510 т., Rozpr. i sprawozdania z posiedzeń Wydz. 
Hist.-filoz. AU, Kraków 1875, s. 140—189; W. Ρ о с i e с h a, op. cit., s. 42 i п., 59 i n.; 
Ε. J o a c h i m , Die Politik des letzten Hochmeisters in Preussen Albrecht von Bran-
denburg, t. 1, Leipzig 1892, s. 3, 86 i п.; К. F o r s t r e u t e r , Fabian von Lossainen 
und der Deutsche Orden, [w:] Beiträge zur Preussischen Geschichte im 15. und 16. 
Jahrhundert, Heidelberg 1960, s. 44 in . ; t e n ż e , Vom Ordensstaat zum Fürstentum, 
Kitzingen 1951, s. 40 i n. 

5 Akta Stanów Prus Królewskich (cyt. ASPK), t. 3, cz. 2, wyd. M. B i s k u p 
1 K. G ó r s k i , Toruń 1963, nr 491. 

8 K. G ó r s k i , Łukasz W atzenrode. Działalność polityczna (1447—1512), Wrocław 
1973, s. 58 i n. 
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2 października 1510 r. Zygmunt I zwrócił się do Łukasza Watzenrodego 
z prośbą, aby zebrał w jednym tomie rady i propozycje, które miały 
być przedstawione papieżowi w Rzymie. Watzenrode miał dołączyć rów-
nież wybór bull i pism papieskich dla łatwiejszego rozpoznania praw 
Królestwa i jego obrony7 . Dokładniej trochę precyzuje dezyderaty kró-
lewskie podkanclerzy Maciej Drzewicki, który w liście z tego samego dnia 
prosił biskupa o spisanie w jednym tomie dokumentów dotyczących praw 
Polski do ziem pruskich8. Niestety nie wiadomo, czy biskup warmiński 
zdążył przed śmiercią pracę tę wykonać i czy korzystał z odpisów z rę-
kopisu, o którym była miQwa w 1500 r. Stan uporządkowania Archiwum 
Diecezjalnego w Olsztynie nie pozwala na rozstrzygnięcie tej kwestii. 

Jest rzeczą niezmiernie ciekawą, że w związku ze zjazdem poznańskim, 
gdy biskup warmiński gromadził dowody świadczące o prawach polskich 
do ziem pruskich, to członek jego kaipituły czynił poszukiwania w kance-
lariach i archiwach, ale dla strony przeciwnej. Zainim jednak przedstawi-
my tę kwestię, warto zwrócić uwagę na prowadzone na bardzo szeroką 
skalę akcje gromadzenia dokumentów przez Zakon Krzyżacki. Problém 
ten jest znany, zwłaszcza dzidki opracowaniu K. Forstreutera9 . Przed 
zjazdem poznańskim już od 1506 r. spotykamy informacje o poleceniach 
wydawanych przez wielkiego mistrza Fryderyka sporządzania transump-
tów i widymatów dokumentów, świadczących o prawach Zakonu do Prus, 
zwłaszcza zaś do ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego 10. W 1508 r. 
prowadzono usilne poszukiwania w kancelarii wielkich mistrzów oraz 
w archiwum w Tapiawie u . Z tego też roku zachował się obszerny wykaz 
transumiptów, które posłowie Zakonu mieli przedstawić na planowanym 
zjeździe we Wrocławiu w 1508 r. Zjazd ten nie doszedł jednak do skutku. 
W spisie tym wymienione zostały m.in. dokumenty książąt Konrada ma-
zowieckiego i Sambora pomorskiego, akt zakupu Pomorza Gdańskiego od 
margrabiów brandenburskich za 10 tys. grzywien, traktaty kaliski, mel-
neński i brzeski, konfirmacje dokonane przez papieży i cesarzy 12. Znacz-
nie mniej, bo tylko 19 dokumentów przygotowali Krzyżacy na i zjazd po-
znański 13. . 

7 Acta Tomiciąna, t. 1, wyd. T. D z i a ł y ή s k i , Kórnik 1852, nr 121; W. Pociecha, 
op. cit., s. 44. 

8 Biblioteka Czartoryskich W Krakowie, r.p. 249. 
» K. F o r s t r e u t e r, Vom Ordensstüat:}., si 45 i η. 
10 Ε. J o a c h i m , W. H u b a t s c h , Regesta historico-diplomatíca OrdiniS S. Ma-

riae Theutonicorum 1198—1525, cz. 2, Göttingen 1973, nr 3868—3870. 
11 Göttingen, Staatliches Archivlager, Ordensfolianten (cyt. OF), 24, s. 163 i η. — 

Reœs zjazdu stanów Prus Krzyżackich z regentami w Świętomiejscu. 
12 OF. 24a, s: 377 i n. Zestawienie dokumentów zabranych przez posłów krzy-

żackich do Wrocławia. 
l ł X. Ł i s к e, op. cit., s. 303 i п.; W. P o c i e c h a, op. cit., s. 42. 
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Pomocy w zbieraniu dokumentów z tereniu, 'który był niedostępny dla 
urzędników krzyżackich, tj. z ziem polskich, udzielił kanonik warmiński, 
dr praw Fabian Luzjański. Po powrocie ze studiów we Włoszech włączył 
się on aktywnie do prac komisji, powołanych do rozpatrywania konflik-
tów warmińsko- krzyżackich. Trudno jest określić faktyczną rolę Lutzjań-
skiego, jaką w pertraktacjach tych odgrywał i kiedy nawiązał bliższe kon-
takty z Krzyżakami. Być może, przyczyniła się do tego znajomość zawarta 
jeszcze w Bolonii z Hansem von Schönberg, późniejszym kanclerzem wiel-
kiego mistrza. Właśnie do niego w 1510 г., w trakcie przygotowań do 
zjazdu poznańskiego, przesyłał listy, zawierające nie tylko informacje, ale 
również odpisy lub przynajmniej regesty dokumentów pochodzących głów-
nie z archiwum biskupów chełmińskich w Lubawie. Prowadził poszuki-
wania również na Mazowszu, prawdopodobnie w archiwum książąt ma-
zowieckich, usiłował również wykraść mapę, sporządzoną przez Mikołaja 
Kopernika, posuwając się nawet do przeszukiwania jego mieszkania we 
Fromborku. Utrzymy wał także bliskie kontakty z biskupem pomezańskim 
Hiobem Dobeneckiem, aktywnie zaangażowanym w dyplomacji 'krzy-
żackiej. Ten plon działalności Luzjańskiego zachował się w archiwum 
krzyżackim, do niedawna przechowywanym w Getyndze, a od 1978 r. 
w Berlinie Zachodnim 14. 

Orientacja polityczna Fabiana Luzjańśkiego uległa radykalnej zmia-
nie po obiorze go na biákupa warmińskiego w 1512 r. Fakt ten miał miej-
sce niedługo po objęciu urzędu wielkiego mistrza przez księcia Albrechta, 
zwłaszcza gdy zawiodły nadzieje na pokojowe załatwienie sporu, wiązane 
początkowo z objęciem władzy w Plruisach przez siostrzeńca króla Zy-
gmunta. Gdy sytuacja uległa zaostrzeniu i okaizało się, że Albrecht kon-
tynuuje działalność swojego poprzednika dążąc do odzyskania ziem po-
morskich, zwłaszcza zaś Warmii i terytoriów na prawym brzegu Wisły, 
Luzjański poczuł się bezpośrednio zagrożony15. Spowodowało to nie tylko 
opowiedzenie się biákuipa po stronie króla, ale również próbę udzielenia 
pomocy w formie przygotowania dokumentów, przechowywanych na te-
renie Prus Królewskich, zwłaszcza jednak w archiwach biskupim i kapi-
tulnym Warmii, a świadczących o prawach Polski do ziem pruskich. Nie 
wiadomo, czy Luzjański nie nawiązał do akcji Łukasza Watzenrodego 
i nie korzystał również z zebranych przez niego dokumentów. Niestety 
brak danych nie pozwala na ustalenie, z jakich źródeł, znajdujących się 
wówczas w Lidzbarku i Fromborku, mógł korzystać. 

W latach 1513—1514 nastąpiło zaostrzenie stosunków polsko-ikrzy-
żadkich. Jednym z dowodów 'na to były ponawiane przez króla nakazy 

14 K. F o r s t e u t e r , Fabian von L ossainien..., s. 42 i η.; Μ. В i s к u ρ, Luzjań-
ski Fabian, PSB, 18, Wrocław 1973, s. 163. 

15 M. B i s k u p , op. cit., s. 163 i п. 
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przeprowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia zamków i miast oraz za-
opatrzenia ich w broń i żywność le, choć równocześnie ponawiane były 
próby pokojowego uregulowania spraw spornych. Pewne nadzieje wiąza-
no z zapowiadanym spotkaniem królów polskiego, węgierskiego i cesa-
rza, min. dla uregulowania sprawy 'krzyżackiej. W tej to, dość już na-
piętej, sytuacji doszło do zjazdu stanów Prus Królewskich w Nowym Mie-
ście Lubawskim w dniach 20—25 stycznia 1515 r. Załatwiane i dyskuto-
wane były tam różne sprawy bieżące, jednakże do spraw Zakonu stale 
wracano. Zjazd zakończył się uchwaleniem instrukcji dla posłów, wysła-
nych na sejm piotrkowski, gdzie ostatecznie miano zadecydować o pro-
jektowanym zjeździe trzech władców 17. 

W tej atmosferze podczas obrad stanów dwukrotnie zabrał głos biskup 
warmiński, Fabian Luzjański, przedstawiając w dłuższym wywodzie hi-
storycznym prawa Polski do ziem pomorskich od wypadków, które roze-
grały się po śmierci Świętopełka w 1266 r. Wywód ten jest jednak mocno 
bałamutny i odbiega od tendencyjnych, ale bardziej rzeczowych relacji 
krzyżackich. Przeprowadzając analizę wywodów biskupa Luzjańskiego 
postaramy się wskazać i sprostować pewne zasadnicze błędy przez niego 
popełnione. < 

Fabian Luzjański zaczął swoją relację od nakreślenia sytuacji panują-
cej na Pomorzu po śmierci Świętopełka, kiedy to rozpoczęły się walki 
jednak — nie jak on podaje — między trzema synami Świętopełka, gdyż 
miał on ich tylko dwóch: Warcisława i Mściwoja II. Dodać tu trzeba, że 
obok nich działali jeszcze na Pomorzu Gdańskim dwaj bracia Świętopeł-
ka: Sambor II i Racibor 18. Ci ostatni w czasie walk dynastycznych zna-
leźli się na terytorium państwa Zakonu Krzyżackiego i dokonali zapisów 
na jego rzecz. Po śmierci Warcisława Mściwoj około 1273 r. zjednoczył 
w swoim ręku Pomorze gdańsfco-sławieńskie. Dalej Luzjański słusznie 
mówi o testamencie Mściwoja II, w którym zapisał on Pomorze, jednak 
nie Kazimierzowi, lecz oczywiście Przemysławowi II19. Następna wiado-
mość jest ścisła, ale znowu pomieszane są osoby polskich władców — tym 
razem Władysława Łokietka z Kazimierzem. Trochę też wyprzedza ona 
dalsze informacje — mianowicie wskazuje na trudności zajęcia się spra-
wą Pomorza (po 1308 r.) przez władcę polskiego z powodu spraw ruskich. 
Rzeczywiście w 1310 r. po śmierci życzliwego Łokietkowi Jerzego, księcia 
halickiego, musiał on poświęcić swoją uwagę osadzeniu na tronie halicko-

18 ASPK, t. 6, opr. Μ. В i s k u ρ i I. J a n o s z - B i s k u p o w a , Warszawa—Po-
znań—Toruń 1979, nr 70, 71, 80, 81. 

17 Ibid., nr 88. Jest to obszerny reces zjazdu, zawierający min . pełny tekst oma-
wianego ndżej wywodu F. Luzjańskiego.. 

18 W. D w о г z а с z e k, Genealogia, Tablice, Warszawa 1958, tabl. 17. 
й G. L a b u d a , Zwycięstwo ustroju wczesnofeudalnego na Pomorzu Wschod-

nim (1120—1310), [w:] Historia Pomorza, t. 1, cz. 1, Poznań 1973, s. 529 i n. 
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-włodzimierskim synów Jerzego: Andrzeja i Lwa, gdyż taki układ gwa-
rantował pokój na wschodzie, taik bardzo (potrzebny Łokietkowi w zabie-
gach o scalenie ziiem polskich20. 

Dalszy ciąg relacji przedstawia wkroczenie z licznym wojskiem mar-
grabiów brandenburskich i zajęcie przez nich Pomorza Gdańskiego.: Po-
tem powtarza się wiadomość o zaabsorbowaniu króla sprawami ruskimi 
i spowodowanym tym wezwaniem na pomoc Krzyżaków, oo też oni chęt-
nié uczynili. Następna wiadomość jesit znowu bałamutna: król Kazi-
mierz {!) miał się ułożyć z Krzyżakami w ten sposób,- iż mieli oni 'w swoim 
ręku zatrzymać; Pomorze do chwili uregulowania kosztów, poniesionych 
przez Zakon w trakcie udzielania pomocy w odzyskaniu Pomoirza z rąk 
margrabiów brandenburskich. Zdaniem Luzjańskiego dopiero po tych 
rokowaniach nastąpiło zajęcie przez Krzyżaków Gdańska oraz rzeź, prze-
prowadzona nie tylko w mieście, ale i w innych miejscowościach, dó któ-
rych schronili się Polacy21. Miał to być moment zajęcia całego już Pomo-
rza 'Gdańskiego przez Krzyżaków. ' 

Dalsza część wywodu traktuje o zabiegach obu stron: polskiej o odzy-
skanie; Pomorza, k rzyżack ie j—o utwierdzenie swoich pfraw. Król polski, 
znów chyba Kazimierz, bo innego imienia Luzjański nie wymienia, miał 
zwirócić się ze slkargą na Krzyżaków do papieża i "prosić o udzielenie po-
mocy w odzyskaniu Pomorza. W tym sartiym czasie Zakon poczynił sta-
rania o uprawomocnienie swego stanu posiadania przez wykupienie Po-
morza od margrabiów brandenburakich i królowej Gzech, siostry Mści-
wo já. Ta wiadomość jest znowu nieścisła — Mściwoj miał pięć sióstr, 
ale żadna z nich nie była królową Czech 22. Mogło tu chodzić ewentualnie 
o Ryksę, córkę Przemysła II, wdowę po Wacławie czeskim, żonę Ru-
dolfa 23. Zresztą zdaniem Krzyżaków Mściwoj nie miał prawa zapisywać 
w testamencie Przemysłowi Pomorza, 1 gdyż 'stanowiło ono lenno ce-
sarskie 24. -•· 

20 B. W ł o d a r s k i , .Stanowisko Rusi Hałicko-Wolyńskiej wobec akcji zjednocze-
niowej Władysława Łokietka i jego powiązanie z utratą Pomorza Gdańskiego, Zap. 
Hist», t. 27: 1962j z. 3, s. 352 i η. 

21 ASPK, t. 6, nr 88: „Als aber der Orden sulcher gestalt und awss kraft ge-
habter, beredungę zcu besitczunge etczliches orths landes und forderlich des slosses 
Dantczigk mit etczlichen zugefügten Polen gekommen, hetten sie dieselbtigen Polen 
doselbst und anderswoher ermort, erslagęn und ausgetriben". 

44'W. D w ó r z a c z e k , op. cit., tabí. 17; ASPK, t. 6, nr 88: „haben sie [sc. 
Krzyżacy] zcu śterckunge irer besitczunge von den herren marggroven und dornoch 
von der kormigynne zcu Behmen, die des gemelten Mestvini Swester gewesen, irer 
beder vormeinte gerechtikeit mit gelde und gutte an sich gebrocht, des sich och 
noch der Orden berumet". 

83 W. D w o r z a c z e k , op. cit., tabl. 2. 
81 ASPK, t. 6, ńr 8S): „Nhu feit eyn Kays. Ma. mit sulchem rechte, das obgeschri- ' 

bener Mestvinus das landt zcu Pomereilen, welchs Kays, lehenrechte zcubehorigk, 
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Na tej informacji uryWa się wywód historyczny Luzjańskiego, który 
z kolei przeszedł do omawiania spraw mu współczesnych. Widocznie nie 
miał jeszcze skompleto wanych wszystkich materiałów, z Czym łączy się 
jego zobowiązanie, podjęte na omawianym zjeździe do dalszego prowa-
dzenia poszukiwań dawnych materiałów i kronik dotyczących uprawnień 
do tego kraju i dostarczenia ich królowi przez poselstwo stanów pruskich, 
udające się do Krakowa i-Pożonia. 

Drugą część swego wystąpienia poświęcił Luzjański rokowaniom, pro-
wadzonym w Rzymie ipo zjeździe poznańskim, a raczej po wyborze 
w 1511 r. Albrechta na wielkiego mistrza. Część ta nie wymaga obszer-
niejszego komentarza i odzwierciedla zasadniczo rzeczywisty przebieg 
akcji. Przedstawione zostały więc zabiegi Krzyżaków o uzyskanie popar-
cia i pomocy oie tylko ze strony cesarza,· papieża i książąt Rzeszy, ale 
również ..przedstawicieli .Hiszpanii, Anglii i Danii, przebywających ná 
dworze papie,sikim. Ożywioną działalność prowadzał też brat wielkiego mi-
strza — margrabia Kazimierz. Pbsunął on się nawet do rozpowszechniania 
wiadomości, opartej rzekomo na odpisie dokumentu z kancelarii królew-
skiej o sojuszu króla poMdego z Tatarami. Stronę krzyżacką na dworze 
papieskim reprezentował zinany dyplomata Zakonu — Jerzy von Eitz, 
komtur ostródzki, który obok biskupa pomezańskiego Hioba Dobenecka 
należał' do "najaktywniejszych rzeczników praw Zakonu do Prus. Ööok 
niego występował kanclerz mistrza inflanckiego i wysłannik mistrza nie-
mieckiego. 

W tym kontekście widać wyraźnie trudności, na jakie strona polska 
napotykała na dworze papieskim. Jedynym jej sprzymierzeńcem był brat 
papieża Leona X kardynał Julian de Medici,, a interesy polskie reprezen-
tował arcybiskup gnieźnieński , Jan Łaska. Stanowisko papieża było zmień?;, 
ne — w większości przypadków życzliwe dla Zakonu. . 

Jak widać biskup-warmiński dóbrże orientował isî  w bieżącym prze-
biegu spraw, gorzej natomiast było ze znajomością przeszłości. Luzjański 
nie był w .pełni przygotowany do swego wystąpienia, choć z drugiej stro-
ny wykazał się pewną znajomością historii Prus i Polski. Na pewno już 
przed zjazdem nowomiejskim czynił poszukiwania odpowiednich dowo-
dów do praw polskich do tych ziem. Być może, iż przydało'mu się do-
świadczenie, jakiego nabrał w czasie służby dla Zakonu. Nie natrafioWo 
dotąd na materiały, które mogły służyć Luzjańśkiemu do opracowania 
wywodu, prawdopodobnie przygotowanego na piśmie, za dużo tu bowiem 
szczegółów, aby mógł być przedstawiony tyl'ko ustnie. Porównanie relacji: 
Luzjańskiego iz opublikowanymi kronikami pruskimi i warmińskimi skła-

in testaments weise zcu vorgeben, nicht macht habe gehabt, uff es sey denne źcu. 
beweyseń, das die Ko. Ma. Polen die genanten lande fridesam und gerugMch besessen 
zo werden obgemelte lande seyner Kays. Ma. zcugehorig". · < • · 
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nia do przypuszczenia, że oparta została na nieznaych nam zestawieniach 
dokumentów czy kronikach. Relacja zawiera zbyt wiele istotnych błędów 
rzeczowych, których brak w opublikowanych dotąd kronikach. Być może 
dalsza kwerenda w zasobie Archiwum Diecezjalnym w Olsztynie pozwoli 
na wyjaśnienie tej kwestii. Brak też wiadomości, czy zgodnie z zapowie-
dzią biskup prowadził dalsze poszukiwania. 

Reasumując trzeba powiedzieć, że Luzjański miał dobre »chęci, ale ra-
czej jest wątpliwe, by kancelaria 'królewska korzystała z zebranych przez 
niego materiałów. Dysponowała ona pełniejszym zestawieniem dokumen-
tów, na których też oparł się niewątpliwie dr Garsias Quadros, który na 
potrzeby zjazdu poznańskiego w 1510 r. i wiedeńskiego w 1515 <r. przygo-
tował traktat prawniczy o prawach Polski do Prus 25. Z drugiej jednak 
strony wywód Luzjańskiego zasługuje na uwagę jako dowód prawno-hi-
storycznych zainteresowań biskupa warmińskiego o zdecydowanie pro-
polskich tendencjach. 

Irena Janosz-Biskupowa 

ARCHIVAL-HISTORISCHE INTERESSEN DER ERMLÄNDISCHEN BISCHÖFE 
ANFANG DES XVI. JH. 

(Zusammenfassung) 

Der Gebrauch von Urkunden zur Regelung der streitigen Angelegenheiten auf 
diplomatischem Wege gehörte zu üblichen Praktiken des späten Mittelalters. Mit der 
Sammlung des entsprechenden Materials beschäftigten sich königliche Kanzleien, 
darunter auch die Kanzlei der polnischen Könige. Das war selbstverständlich in 
Anbetracht dessen, daß sie ihre eigene Urkundensammlung besaß. 

Das hier behandelte Interesse der Bischöfe von Ermland Lukas Watzenrode 
und Fabian Luzjański für die sowohl in polnischen als auch in ausländischen 
Sammlungen enthaltenen Materialien, die den Streit zwischen Polen und den 
Kreuzrittern betrafen, gehört zu eher seltenen Fällen. 

Lukas Watzenrode sammelte zweimal, in den Jahren 1500 und 1510 die Materia-
lien, die das Recht der Polnischen Krone auf das Preußen bezeugten. Er tat dies 
im Einverständnis oder sogar auf die Bitte des Königs Sigismund und des Unter-
kanzlers Maciej Drzewicki. Wahrscheinlich benutzte er auch ein Manuskript aus 
dem Kronmetrik (Metryka koronna). 

Praktische Ziele hatten auch archival-historische Interessen des nächsten erm-
ländischen Bischofs Fabian Luzjański. Noch als Kanoniker beschaffte er mehrmals 
im Jahre 1510 — im Gegenteil zu seinem Vorgesetzten L. Watzenrode — den Kreuz-
rittern Kopien bzw. Regesten der polnischen Urkunden, die den Anspruch des Ordens 
auf die Gebiete bekräftigten, um die der Streit geführt wurde. Zum Bischof ge-
wählt, direkt durch das Streben des Fürsten Albrecht bedroht, die preußischen Ge-

й W. P o c i e c h a , op. cit., s. 42 i ni 
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biete zurückzugewinnen, vollzog er eine prinzipielle Wendung. Aus eigenem Willen 
stellte er Nachforschungen im ermländischen Archiv ań und während der Zu-
sammenkunft der preußischen Stände in Nowe Miasto Lubawskie im Januar 1515 
legte er eine Beweisführung Polens Rechte auf Preußen vor, vom Tode des (Herzogs 
Świętopełk im Jahre 1266. Die Ausführung ist an sich interessant, wenn auch irre-
führend; oft werden von Fabian Luzjański die einzelnen Kenntnisse in falscher 
Weise miteinander verbunden, wann er z.B. Kasimir dem Große nicht nur dessen 
eigene Tätigkeit, sondern auch die von Premisl dem II. und Ladislaus Łokietek 
zuschreibt. Von derartigen Fehlern gibt es noch mehr. Die Ausführung endet mit 
Bemühungen von Kasimir dem Großen, Pommerellen zurückzugewinnen. Den zwei-
ten Teil seines Auftrittes widmete Luzjański den Verhandlungen, die in Bom nach 
dem Posener Kongreß vom Jahre 1510 geführt wurden. Dieser Teil wurde korrekt 
dargestellt. Seine Rede abschließend, kündigte Luzjański weitere Nachforschungen 
in Archiven an. 

Die Auftritte der beiden Bischöfe von Ermland zeugen davon, daß die Rolle der 
Urkunden richtig geschätzt wurde und daß in den Archiven von Bischöfen und 
Kapiteln entsprechendes Material zum Streit zwischen Polen und den Kreuzrittern 
vorhanden war. Leider wurden im Diözesanarchiv in Olsztyn keine Spuren von 
diesen Urkunden festgestellt. 


