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W polskiej œwiadomoœci narodowej
historia stosunków polsko-krzy¿ackich to przede
wszystkim pasmo tocz¹cych siê nieustannie
wojen, w których niemieckojêzyczni zakonnicy-
rycerze naje¿d¿ali Polskê, kraj któremu
zawdziêczali istnienie w³asnego w³adztwa
terytorialnego, nadanego przez jedn¹ z najczar-
niejszych postaci ojczystej historii – przynajmniej
w odbiorze masowym – Konrada Mazowiec-
kiego. Okrucieñstwo i zdradzieckie praktyki
krzy¿aków i heroizm przeciwstawiaj¹cych siê im
Polaków (których symbolizowaæ mo¿e Sienkie-
wiczowski Jurand ze Spychowa) s¹ wrêcz
elementem polskiej mitologii narodowej.
W niniejszej pracy nie zamierzam jednak zajmo-
waæ siê histori¹ rodzimego orê¿a, lecz
filozoficzno-prawnym aspektem sporu polsko-
krzy¿ackiego, w którym bez w¹tpienia najwybit-
niejszym reprezentantem Królestwa Polskiego
by³ Pawe³ W³odkowic.

Urodzi³ siê on zapewne w pocz¹tkach lat
siedemdziesi¹tych XIV wieku w rodzinnym
Brudzeniu w ziemi dobrzyñskiej, która przez ca³e
XIV stulecie wielokrotnie zmienia³a w³aœciciela,
bêd¹c przedmiotem sporu miêdzy Polsk¹
a Pañstwem Zakonnym, by ostatecznie powró-
ciæ do Korony dopiero po Wielkiej Wojnie
z Zakonem Krzy¿ackim. Pawe³ pochodzi³
z rycerskiego rodu Do³êgów. Przeznaczony do
stanu duchownego uzyska³ bardzo gruntowne
wykszta³cenie. Studia uniwersyteckie odbywa³
w Pradze – najpierw na wydziale wstêpnym
(artes), gdzie uzyska³ stopieñ baka³arza (1389),
a nastêpnie mistrza sztuk wyzwolonych, który
dawa³ mo¿liwoœæ podjêcia studiów na wydziale
prawa, gdzie W³odkowic zdoby³ stopieñ
baka³arza (1396). Studia kontynuowa³
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w pierwszej dekadzie XV wieku w Padwie,
jednym z najznakomitszych podówczas oœrod-
ków nauk prawnych. S³ucha³ tam miêdzy innymi
wyk³adów Franciszka Zabarelli, póŸniej jednej
z najwa¿niejszych postaci soboru w Konstancji.
We W³oszech Pawe³ uzyska³ tytu³ licencjata
z zakresu prawa kanonicznego (1408)1 .

Po powrocie do kraju kontynuowa³ studia
na œwie¿o wówczas odnowionym Uniwersytecie
Krakowskim. Trzeba w tym miejscu zauwa¿yæ,
¿e losy pierwszej ojczystej wszechnicy tak¿e
by³y œciœle zwi¹zane z konfliktem polsko-
krzy¿ackim. Studium Generale ufundowa³
w 1364 roku Kazimierz Wielki. O jego ówczes-
nym charakterze niezmiernie wiele mówi jego
struktura. Utworzono wtedy mianowicie jedenaœ-
cie katedr, z czego a¿ osiem poœwiêconych by³o
naukom prawnym. Spoœród tych oœmiu piêæ
zajmowa³o siê prawem rzymskim (czyli doty-
cz¹cym w przede wszystkim spraw œwieckich,
i to zarówno w materii dzisiejszego prawa
publicznego, jak i prywatnego), a tylko trzy
prawem kanonicznym. Wyznacza³o to w sposób
oczywisty profil uczelni, która mia³a byæ
reprezentuj¹cym wysoki poziom intelektualny
zapleczem prawniczym dla œwie¿o zjednoczonej
monarchii.

Po rych³ym upadku uczelni Kazimie-
rzowskiej zosta³a ona reaktywowana na
prze³omie stuleci. Tym razem ju¿ w formule
cztorowydzia³owej – tzn. wraz z brakuj¹cym
poprzednio wydzia³em teologicznym, którego
powstanie uzasadniane by³o potrzeb¹ chrystia-
nizacji Litwy (choæ na marginesie zauwa¿yæ
trzeba, ¿e wk³ad wykszta³conych na tym
wydziale scholarów w nawracanie pogan
i schizmatyków by³ mniejszy ni¿ mo¿na by

1 L. Ehrlich, Przedmowa [w:] Pisma wybrane Paw³a W³odkowica , przek³ad i opracowanie L. Ehrlich, Warszawa 1968,
t. I, s. XI-XII; T. Brzostowski, Pawe³ W³odkowic, Warszawa 1954, s. 44-55; E. A. Weso³owska, Pawe³ W³odkowic –
wspó³czesne znaczenie pogl¹dów, Toruñ 1997, s. 9-21.
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oczekiwaæ). Odnowiona uczelnia zosta³a
zabezpieczona materialnie poprzez przeka-
zanie okreœlonych beneficjów koœcielnych,
ale zarazem uzale¿niona przez to od Koœcio³a –
zw³aszcza, ¿e jej kanclerzem by³ ka¿dorazowo
biskup krakowski. Reaktywowana uczelnia
wyró¿nia³a siê na polu astronomii, matematyki –
i oczywiœcie prawa2 .

Jednym z najwybitniejszych przedstawi-
cieli tej ostatniej dyscypliny mia³ byæ na
odnowionym uniwersytecie Pawe³ W³odkowic,
który w roku 1411 (ewentualnie 1412) uzyska³
w Krakowie stopieñ doktora teologii (dekretów).
Nic dziwnego zatem, ¿e znalaz³ siê on w krêgu
osób maj¹cych za zadanie broniæ interesów
króla polskiego w konflikcie z krzy¿akami, który
po w³aœnie zakoñczonej Wielkiej Wojnie mia³ byæ
wreszcie ostatecznie rozwi¹zany na drodze
pokojowej3 . W dobie ówczesnego kryzysu
w œwiecie chrzeœcijañskim dla wielu wspó³czes-
nych oczywiste by³o, ¿e najodpowiedniejszym,
a mo¿e wrêcz jedynym organem mog¹cym to
uczyniæ jest sobór powszechny.

W tym bowiem czasie autorytet papie¿a
jako przywódcy œwiata chrzeœcijañskiego by³
zrujnowany. Od soboru pizañskiego (1409)
pontyfikat sprawowa³o równoczeœnie trzech
papie¿y (w Rzymie, Awinionie i w Pizie) – istnia³a
zatem koniecznoœæ zakoñczenia Wielkiej
Schizmy Zachodniej, jak okreœlano ten stan
rzeczy. W zwi¹zku z tym papie¿ pizañski Jan
XXIII (Baltazar Cossa), ze wzglêdu na nalegania
króla rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego,
zwo³a³ sobór powszechny do Konstancji nad
Jeziorem Bodeñskim, a zatem na pó³noc od Alp
– na w³aœciwym terytorium Rzeszy Niemieckiej.
W latach 1414-1418 zebra³o siê tam kilkudzie-
siêciu kardyna³ów i arcybiskupów, kilkuset
biskupów, reprezentanci wszystkich licz¹cych
siê w³adców europejskich, a tak¿e przedstawi-
ciele trzydziestu siedmiu uniwersytetów.
I w³aœnie uczeni, zw³aszcza doktorzy teologii

i prawa, odgrywali kluczow¹ rolê w tocz¹cych siê
wówczas sporach doktrynalnych i dyskusjach
nad reform¹ Koœcio³a.

W Konstancji zatryumfowa³ koncylia-
ryzm. Uznano, ¿e sobór jest najwy¿sz¹ w³adz¹
w Koœciele (tzn. nawet papie¿ jest mu podleg³y)
i aby móg³ sprawowaæ nale¿ycie sw¹ funkcjê,
winien byæ zwo³ywany nie rzadziej ni¿ raz na
dziesiêæ lat. Sobór z³o¿y³ z tronu wszystkich
trzech urzêduj¹cych wówczas papie¿y i wybra³
na stolicê Piotrow¹ Ottona Colonnê (przedstawi-
ciela jednego z najmo¿niejszych rzymskich
rodów), który wystêpowa³ odt¹d pod imieniem
Marcin V. Wa¿nym wydarzeniem soboru by³o
tak¿e potêpienie pogl¹dów Jana Wikliefa i Jana
Husa – tego ostatniego w Konstancji spalono4 .

Jak wspomnia³em podczas soboru
olbrzymi¹ rolê odegrali przedstawiciele œwiata
nauki – a wœród nich oczywiœcie Pawe³ W³odko-
wic, który odwo³uj¹c siê do metod scholastycz-
nych i opieraj¹c powszechnie uznanych
autorytetach, dowodzi³ racji strony polskiej
w sporze z krzy¿akami. Aby wykazaæ bezpraw-
noœæ ich dzia³añ rozwija³ teorie prawa miêdzy-
narodowego, podejmuj¹c przede wszystkim
kwestiê wojny sprawiedliwej i uprawnieñ pañstw
(tak¿e tych nale¿¹cych do niewiernych) w sferze
miêdzynarodowej.

Podpieraj¹c siê autorytetem Innocentego
IV5  W³odkowic wywodzi³, ¿e „pañstwa, posiad-
³oœci i w³adza mog¹ godziwie bez grzechu byæ
przy niewiernych, gdy¿ zosta³y one utworzone
nie tylko dla wiernych, ale dla ka¿dej rozumnej
istoty […] Z tego wynika […] ¿e nie wolno
zabieraæ niewiernym ich pañstw, posiad³oœci czy
w³adzy, gdy¿ posiadaj¹ je bez grzechu i za
spraw¹ Boga"6 .

W tej kwestii W³odkowic krytykowa³
doktrynê Ostyjskiego7 , który twierdzi³, ¿e nie-
wierni nie mog¹ byæ w³aœcicielami niczego od
czasu przyjœcia Chrystusa, który zniós³ dawne
prawo i od tego czasu mo¿na im wszelkie mienie

2 R. Palacz, Filozofia polska wieków œrednich, Warszawa 1980, s. 14-26.
3 L. Erlich, dz. cyt., t. I, s. XII.
4 B. Zientara, Historia powszechna œredniowiecza, Warszawa 2002, s. 383-386; T. Manteuffel, Historia powszechna.
Œredniowiecze, Warszawa 2001, s. 320-322; T. Brzostowski, dz. cyt., s. 24-33.
5 Innocenty IV (Sinibaldo Fieschi) papie¿ w latach 1243-1254. Zwolennik silnej w³adzy papieskiej. W 1245 zwo³a³ sobór
do Lyonu, na którym og³oszono detronizacje cesarza Fryderyka II. B. Zientara, dz. cyt., s. 235n.
6 P. W³odkowic, Seavientibus [w:] Pisma wybrane Paw³a W³odkowica, przek³ad i opracowanie L. Ehrlich, Warszawa
1968, t. I s. 13; podobnie: P. W³odkowic, Quoniam error [w:] Pisma wybrane... t. II, s. 229n.
7 Nazywano tak Henryka de Segusio (ok. 1200-1271), kardyna³a Ostii w Lacjum. By³ on ciesz¹cym siê du¿ym autorytetm
kanonist¹, zwolennikiem silnej w³adzy papieskiej. Zob. L. Ehrlich, Komentarz do Saevientibu,  s. 101, punkt 14.



90

wydzieraæ si³¹, nie pope³niaj¹c przy tym grzechu.
Pawe³ z Brudzenia wykazywa³ sprzecznoœci
logiczne tego stanowiska. Wskaza³ on po
pierwsze na to, ¿e Ostyjski stwierdza, ¿e mo¿na
wydrzeæ niewiernym wszystko z niewolnikami
w³¹cznie (nawet niewolnikami-chrzeœcijanami),
a zatem ipso facto stwierdza³, ¿e niewierni mog¹
mieæ niewolników, co jest w oczywisty sposób
sprzeczne z jego twierdzeniem jakoby nie mieli
oni ¿adnej w³asnoœci. Po drugie zwraca³ uwagê,
¿e stanowisko Ostyjskiego co do w³asnoœci
niewiernych k³óci siê z jego pogl¹dem, ¿e nale¿y
ich do wiary „zachêcaæ œwiêtobliwymi zachêce-
niami.” Uczony krakowski zauwa¿y³ bowiem,
¿e gdyby niewierni „dowiedzieli siê, ¿e wedle
naszego prawa Boskiego nie s¹ panami swych
rzeczy i ¿e mog¹ im byæ bez grzechu wydzie-
rane, zapewne staliby siê w swej niewierze gorsi
i s³uszn¹ obaw¹ utracenia dóbr byliby odci¹gani
od naszej wiary.” Po trzecie wysuwa³ on,
¿e skoro Koœció³ toleruje niewiernych w ich
stosunkach ma³¿eñskich, to inne traktowanie ich
w sprawach maj¹tkowych by³oby niekonsek-
wencj¹8 .

Dla poparcia swego stanowiska W³odko-
wic przywo³a³ autorytety Jana Andrzejowego9

i œw. Tomasza. Akwinata wywodzi³ bowiem,
¿e nadejœcie Chrystusa wywo³a³o skutki w sferze
prawa Boskiego, a nie ludzkiego. Zatem nie mo-
¿e byæ mowy o zniesieniu w³asnoœci niewiernych
za spraw¹ Wcielenia Jezusa, a zwi¹zku z tym
niewierni mog¹ nadal panowaæ, gdy¿ ich
panowanie wywodzi siê z prawa narodów, które
jest czêœci¹ prawa ludzkiego, które z kolei
pochodzi z rozumu naturalnego, a nie z ³aski jak
prawo Boskie10 .

Konsekwencj¹ powy¿szej krytyki
doktryny Ostyjskiego jest kluczowe dla sporu
z krzy¿akami stwierdzenie, ¿e mienie zabrane
niewiernym w wojnie, która nie by³a wojn¹
sprawiedliw¹, nie staje siê bynajmniej w³asnoœ-
ci¹ zdobywców, a co wiêcej jako zrabowane nie
podlega zasiedzeniu11 .

Aby udowodniæ, ¿e prowadzone przez
krzy¿aków wojny nie by³y wojnami sprawiedl-
iwymi, W³odkowic przytoczy³ za Ostyjskim
sformu³owane przez œw. Rajmunda z Pena-
fort12  warunki wojny sprawiedliwej. S¹ to: osoba,
przedmiot, przyczyna, duch i upowa¿nienie.
A zatem osoba wojuj¹ca winna nadawaæ siê do
walczenia, czyli byæ osob¹ œwieck¹, poniewa¿
duchownemu nie wolno rozlewaæ krwi za
wyj¹tkiem wypadku nieuniknionej koniecznoœci.
Prawowity przedmiot wojny to wy³¹cznie odzys-
kanie w³asnoœci lub obrona ojczyzny, przyczyna
zaœ to chêæ osi¹gniêcia pokoju. Z kolei duch
wojny sprawiedliwej nie mo¿e zawieraæ
nienawiœci, ¿¹dzy zemsty ani chciwoœci. Sk³adaæ
siê zaœ na niego winny mi³oœæ, sprawiedliwoœæ
i pos³uszeñstwo. Upowa¿nienie zaœ mo¿e
pochodziæ jedynie od monarchy, natomiast
w wypadku wojny za wiarê – od Koœcio³a13 .

Do powy¿szego wyliczenia W³odkowic
doda³, zapewne pod wp³ywem œw. Tomasza,
¿e nie mo¿na prowadziæ wojen w dni
œwi¹teczne. W zwi¹zku z tym tradycyjne ju¿
krzy¿ackie rejzy zaczynaj¹ce siê w dni œwi¹t
Najœwiêtszej Marii Panny (Wniebowziêcia
i Oczyszczenia) s¹ powa¿nym b³êdem przeciw
wierze. Zestawiaj¹c owe warunki ze stanem
faktycznym wojen krzy¿ackich, W³odkowic
doszed³ do wniosku, ¿e absolutnie nie nosi³y one
znamion wojen sprawiedliwych, gdy¿ w zasa-
dzie nie spe³nia³y one ¿adnego z powy¿szych
warunków14 . Szczególnie roztrz¹sa³ on sprawê
istnienia w przypadku krzy¿aków upowa¿nienia
do prowadzenia wojny sprawiedliwej. W zwi¹zku
z tym przeanalizowa³ zakres w³adzy papie¿a
i cesarza nad niewiernymi, chc¹c rozstrzygn¹æ
kwestiê, czy byli oni w³adni upowa¿niæ
krzy¿aków do zajmowania ziem Ba³tów.

Z owych rozwa¿añ wynika, ¿e o ile w³a-
dza papie¿a obejmuje i wiernych, i niewiernych,
to w³adza cesarza mo¿e byæ niewiernym
narzucona jedynie si³¹ – czyli bezprawnie.
A zatem „cesarz nie ma [prawa] daæ

8 P. W³odkowic, Saevientibus… t. I, s. 83-84.
9 Jan syn Andrzeja – ceniony prawnik czternastowieczny.
10 P. W³odkowic, Saevientibus… t. I, s. 91.
11 Tam¿e, t. I s. 80-83.
12 Rajmund z Penafort (ok. 1175-1275) – prawnik, autor zbioru prawa kanonicznego, genera³ zakonu dominikanów.
13 P. W³odkowic, Saevientibus… t. I, s. 66-67.
14 Tam¿e, t. I s. 68 i n., podobnie P. W³odkowic, Ad Aperiendam [w:] Pisma wybrane Paw³a W³odkowica , przek³ad i
opracowanie L. Ehrlich, Warszawa 1968, t. II s. 58; podobnie P. W³odkowic, Quoniam error [w:] Pisma wybrane Paw³a
W³odkowica, przek³ad i opracowanie L. Ehrlich, Warszawa 1968, t. II, s. 222n.
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upowa¿nienie do zaw³aszczania ziem niewier-
nych, nieuznaj¹cych jego imperium, a to wsku-
tek braku w³adzy, która jest nie przy cesarzu,
lecz przy papie¿u,” który jako jedyny ma prawo
wypowiedzieæ niewiernym wojnê i to tylko pod
okreœlonymi warunkami. Zatem „pisma cesarzy,
nadawane krzy¿akom na zaw³aszczenie ziem
niewiernych, nie daj¹ im ¿adnego prawa
walczenia o nie, gdy¿ nie daje nic ten, kto nie
ma, a co siê dzieje wbrew prawu, winno byæ
uwa¿ane za nieby³e."15

Ale tak¿e nadania papieskie obci¹¿one
by³y konsekwencjami. Papie¿ by³ bowiem
zobowi¹zany opiekowaæ siê wszystkimi ludŸmi
(wszystkimi owieczkami Chrystusa), tak
wiernymi, jak i niewiernymi. Tymczasem
nadawanie ziem pogan krzy¿akom to nara¿enie
ich mieszkañców na zag³adê – trzymaj¹c siê
ewangelicznej poetyki, wydanie owieczek
Chrystusowych na po¿arcie wilkom – zamiast
prowadzenia ich do wspólnej owczarni
(Koœcio³a).

Ponadto, W³odkowic argumentowa³,
¿e ani cesarz ani papie¿ nie byli nigdy w istocie
w³aœcicielami przekazywanych krzy¿akom
terenów, a zatem zgodnie z rzymsk¹ zasad¹,
i¿ nikt nie mo¿e przenieœæ wiêcej praw ni¿ sam
posiada (nemo plus iuris ad alium transfere
potest, quam ipse haberet16 ), nie mogli
przekazywaæ ziem nadba³tyckich krzy¿akom.
I nie jest wcale przeciwne temu twierdzeniu
zdanie, ¿e wszystko nale¿y do cesarza.
Tak bowiem w granicach cesarstwa, jak i poza
nimi cesarz jest „panem [œwiata] co do starania
i troski”, a nie dysponentem wszelkich dóbr17 .

Jednak W³odkowic podwa¿a³ nie tylko
nadania papieskie i cesarskie. W skasowanym
fragmencie Ad aperiendam  stwierdza³,
¿e darowanie ¯mudzi krzy¿akom przez W³ady-
s³awa Jagie³³ê tak¿e by³o niewa¿ne – i to
z dwóch powodów. Po pierwsze nie by³o zgody
ludnoœci, po drugie król b³êdnie wierzy³ w praw-
dziwoœæ cesarskich i papieskich darowizn.
Zw³aszcza pierwsza przyczyna jest interesu-

j¹ca, jako ¿e nie ma w niej œladu patrymonial-
nego pojmowania pañstwa jako w³asnoœci
w³adcy, który mo¿e z t¹ w³asnoœci¹ robiæ co chce
nie ogl¹daj¹c siê na wolê mieszkañców. Proœba
¯mudzinów o opiekê by³a te¿ zdaniem W³odko-
wica wystarczaj¹cym powodem do odwo³ania
przez Jagie³³ê porozumienia z krzy¿akami18 .

Wracaj¹c jednak do przywilejów papies-
kich i cesarskich wypada stwierdziæ, ¿e W³od-
kowic nie ogranicza³ siê do zanegowania prawa
papie¿a i cesarza do dysponowania ziemiami
niewiernych. Zwraca³ bowiem równie¿ uwagê na
to, ¿e krzy¿acy s¹ niewiarygodni, skoro raz
oœwiadczaj¹, ¿e maj¹ swe dobra od papie¿a,
a raz, ¿e od cesarza. Tylko jedno nadanie dane-
go dobra mo¿e byæ bowiem wa¿ne. Jedno-
czeœnie zwraca on uwagê na to, ¿e odwo³uj¹ siê
raz do s¹du tego pierwszego, a raz do drugiego
– w zale¿noœci od tego, jak jest im wygodniej
i w rzeczywistoœci nie przestrzegaj¹ ani wyroków
papieskich, ani cesarskich, gdy te s¹ dla nich
niekorzystne19 .

Ponadto W³odkowic podda³ w w¹tpliwoœæ
autentycznoœæ poszczególnych przywilejów
cesarskich i papieskich ze wzglêdu na to, ¿e nie
by³o w nich wzajemnych odniesieñ. Na przyk³ad
przywilej papie¿a Aleksandra IV, którego
pontyfikat przypad³ na lata 1254-1261, nie
zawiera³ ¿adnych odniesieñ do niezwykle
hojnych nadañ Fryderyka II, cesarza w latach
1216-1250. Z kolei pisma Aleksandra IV
i Klemensa IV by³y jednobrzmi¹cem, a drugie
o pierwszym nie wspomina, mimo ¿e miêdzy
pontyfikatami tych dwóch papie¿y up³ynê³a
zaledwie czteroletnia przerwa20 . W³odkowic
wytkn¹³ tak¿e kolejn¹ sprzecznoœæ – skoro
dopiero pisma Aleksandra i Klemensa ustano-
wi³y zakon, to darowizny Fryderyka II uczynione
wczeœniej by³y niewa¿ne21 .

Tak wiêc wszystkie ziemie, które krzy¿acy
dzier¿¹ w Prusach, Inflantach i na ¯mudzi,
dzier¿¹ bezprawnie i dla zbawienia duszy musz¹
je opuœciæ22 . Z³odziej nie mo¿e bowiem dost¹piæ
odpuszczenia grzechu dopóki korzysta

15 P. W³odkowic, Saevientibus… t. I, s. 57-58
16 W. Wo³odkiewicz, M. Zab³ocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2001, s. 351.
17 P. W³odkowic, Ad Aperiendam…, t. I, s. 226-230.
18  Tam¿e,  t. II, s. 42-44.
19  Tam¿e, t.  I, s. 219-222;  podobnie P. W³odkowic Quoniam Error…, t. II, s. 224-225.
20  P. W³odkowic Ad Aperiendam…, t. II, s. 2.
21  Tam¿e, t. II, s. 3.
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z przedmiotu kradzie¿y. Gdyby zaœ krzy¿acy nie
chcieli oddaæ okupowanych ziem Koœció³
zobowi¹zany by³ ich do tego zmusiæ – nawet
odwo³uj¹c siê do ramienia œwieckiego23 .

Z powy¿szych argumentów wynika³o
zdaniem W³odkowica bezspornie, ¿e krzy¿acy
nigdy nie mieli prawa walczyæ ze spokojnymi
niewiernymi i nigdy nie prowadzili z nimi wojny
sprawiedliwej, a wszelkie uczynione przez nich
gwa³ty by³y tak przeciw prawu boskiemu, jak
i naturalnemu24 . Bowiem jedn¹ z podstawo-
wych zasad tego ostatniego jest ta, która mówi:
„co nie chcesz, aby tobie czyniono, tego nie czyñ
drugiemu.”25  A poniewa¿ kto dopomaga
w grzechu sam grzeszy, tote¿ „dobrowolnie
udzielaj¹cy pomocy krzy¿akom w napadaniu na
spokojnych niewiernych nie mog¹ byæ uniewin-
nieni od œmiertelnego grzechu, czy s¹ ich
poddanymi czy nie.”26

Pawe³ W³odkowic nie ograniczy³ siê
jednak do zanegowania prawowitoœci posia-
dania ziemi przez krzy¿aków. Poszed³ znacznie
dalej, poddaj¹c w w¹tpliwoœæ status prawny
zakonu. Podnosi³, ¿e choæ krzy¿acy oficjalnie
tytu³owali siê braæmi szpitala jerozolimskiego
Najœwiêtszej Maryi z domu Niemców, w istocie
¿adnego szpitala w Jerozolimie nigdy nie mieli.
Owszem prowadzili przez pewien czas szpital-
przytu³ek w Ziemi Œwiêtej, ale w Akce, a nie
w Jerozolimie. Co wiêcej w roku 1291 Akkê
(ostatni¹ twierdzê w Ziemi Œwiêtej pozostaj¹c¹
w rêkach krzy¿owców) zdobyli muzu³manie.
W zwi¹zku z tym pojawia siê zasadnicze
pytanie, czy przywileje, których beneficjentami
byli bracia szpitala w Jerozolimie, maj¹ce im
s³u¿yæ do obrony chrzeœcijañstwa t a m ¿ e, obo-
wi¹zywa³y tak¿e w Europie. Pawe³ W³odkowic
nie mia³ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e tak nie by³o.
Stwierdza wprost, ¿e „skoro […] usta³a
przyczyna szpitali, przestali byæ szpitalnikami.”27

I dalej: „poniewa¿ ci bracia, choæ œci¹gnêli sobie
nazwê szpitalików, usunêli jednak znaczenie
i skutek nazwy, st¹d wynika, ¿e miêdzy nimi

a tamtymi nie ma ¿adnej to¿samoœci i w kon-
sekwencji fa³szywie zw¹ siê braæmi szpitala
jerozolimskiego.”28

W³odkowic podwa¿y³ tak¿e t³umaczenia
krzy¿aków, ¿e s¹ oni szpitalnikami, poniewa¿
prowadz¹ w Prusach, Inflantach i w Rzeszy
szpitale dla chorych i ubogich. Rozprawi³ siê on
z tym argumentem pisz¹c: „nie nale¿y wierzyæ,
¿e wystarcza za regu³ê (religio) tego zakonu,
¿e gdy ci krzy¿acy przebywaj¹ w grodach i s¹
daleko oddaleni od szpitali, a nawet s¹ bezczyn-
ni, jakieœ szpitale chorych s¹ obs³ugiwane przez
jakiœ ich konwersów i z mienia ich zakonu.
Dzia³aj¹c bowiem tak, czyni¹ siê panami a nie
s³ugami szpitali.” Ca³y ich maj¹tek winien byæ
maj¹tkiem szpitali, a nie na odwrót. Zatem nie
nale¿a³o ich nazywaæ szpitalnikami, gdy¿ nie
poœwiêcali siê obs³ugiwaniu szpitali, a rozmaitym
innym zaj¹ciom, bêd¹c co najwy¿ej ich
patronami i fundatorami, traktuj¹cymi tê
dzia³alnoœæ jako poboczn¹ aktywnoœæ zakonu.
Sami zakonnicy nie parali siê zreszt¹ prac¹
w szpitalach pozostawiaj¹c j¹ konwersom (czyli
tzw. pó³braciom, których upraszczaj¹c mo¿na
okreœliæ zakonnikami drugiej kategorii)29 .

Pawe³ W³odkowic mia³ te¿ odpowiedŸ na
potencjalny argument krzy¿aków, ¿e wa¿ny jest
skutek nie przyczyna – a zatem skoro okreœlona
iloœæ biednych i chorych otrzymywa³a pomoc
w finansowanych przez zakon szpitalach, to nie
ma znaczenia, kto faktycznie sprawowa³ w tych
przybytkach pos³ugê. Stwierdzi³ on bowiem,
¿e celem funkcjonowania zakonu by³o spe³nia-
nie aktów cnoty przez jego cz³onków, a cedo-
wanie tego obowi¹zku na osoby znajduj¹ce siê
poza zakonem zaprzecza³o jego istocie.
W³odkowic konkludowa³ wiêc, przywo³uj¹c Jana
Andrzejowego, i¿ „braæmi szpitala powinni wedle
prawa byæ nazywani nie ci, którzy ze swych
w³asnych œrodków opiekuj¹ siê chorymi w jakimœ
szpitalu albo daj¹ ja³mu¿nê, wedle tego,
co powy¿ej powiedziano, gdy¿ to czyni¹ tak¿e
pobo¿ni obywatele i inni œwieccy, ale ci, którzy

22  Tam¿e, t. I, s. 238; podobnie Ten¿e, Quoniam Error…, t. II, s. 251.
23  P. W³odkowic, Ad Aperiendam…, t. I, s. 241.
24  P. W³odkowic, Saevientibus…, t. I, s. 59; podobnie Ten¿e, Quoniam Error…, t. II, s 249n.
25  P. W³odkowic, Ad Aperiendam…, t. I, s. 202.
26  P. W³odkowic, Saevientibus…, t. I, s 61.
27  P. W³odkowic, Ad Aperiendam…, t. I., s. 144-156.
28  Tam¿e, t. I, s. 157-158; podobnie tam¿e, t. I, s. 246-254.
29  Tam¿e, t. I, s. 158-159; podobnie P. W³odkowic, Quoniam Error… t. II, s. 228n.
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przez profesjê regu³y wi¹¿¹ siê do obs³ugiwania
jakichœ szpitali nazywaj¹ siê braæmi szpitala
w prawie i wedle prawa.”

Powy¿sze, zdawaæ by siê mog³o nieco
sofistyczne wywody, prowadzi³y Paw³a z Bru-
dzenia do niezwykle istotnego wniosku,
¿e rycerze zakonni z Prus nie mogli korzystaæ
z przywilejów przyznanych braciom szpitalni-
kom z Jerozolimy, poniewa¿ ani nie byli szpital-
nikami, ani nie dzia³ali w Jerozolimie (i to
pojmowanej nie tylko jako miasto, ale i jako
królestwo30 ). Co wiêcej, przywileje uzyskane
przez braci dzia³aj¹cych ju¿ w Prusach, te¿ by³y
niewa¿ne, jako ¿e dopuszczali siê oni fa³szu,
podaj¹c siê za szpitalników z Jerozolimy, gdy¿
„nadanie na podstawie fa³szywej przyczyny” nie
wi¹¿e podobnie jak „wyrok wydany na podsta-
wie fa³szywego dokumentu."31

Analizuj¹c jeden z wa¿niejszych przywi-
lejów – nadany braciom w 1217 przez papie¿a
Honoriusza III – W³odkowic podkreœla³, ¿e jego
beneficjentami byli bracia ze szpitala w Ziemi
Œwiêtej, „zatem wobec zniszczenia miejsca
przez nieprzyjació³, zniszczone zosta³y
wszystkie jego przywileje.”32  W zwi¹zku z po-
wy¿szym krzy¿acy nie s¹ zwolnieni z dziesiê-
ciny i nie dysponuj¹ wszelkimi odpustami,
immunitetami i przywilejami, które zosta³y
przyznane szpitalnikom z Jerozolimy. Nie maj¹
te¿ w ¿adnym razie prawa do prowadzenia
krucjaty przeciwko niewiernym.

Natomiast sankcj¹ za u¿ytkowanie
owych przywilejów, wynikaj¹cych z fa³szywych
pism (bo nie odnosz¹cych siê do nich, lecz do
szpitalików z Jerozolimy albo wydanych na
podstawie nieprawdziwych informacji przedsta-
wianych przez krzy¿aków) jest ob³o¿enie
ekskomunik¹ wszystkich braci u¿ywaj¹cych
owych pism, a¿ do momentu, w którym dadz¹
oni nale¿yte zadoœæuczynienie za swe grzeszne
dzia³anie33.

Jednak wedle W³odkowica istnia³y tak¿e
powa¿niejsze przes³anki do uznania krzy¿aków
za wykluczonych z Koœcio³a. B³êdna by³a bowiem
sama ich regu³a. Zgodnie z przywilejami
papieskimi krzy¿acy mieli stosowaæ siê do
dwojga regu³ w dwóch podstawowych sferach
swojej dzia³alnoœci. Jeœli chodzi o szpitale mieli
przestrzegaæ regu³y joannitów, natomiast
w kwestiach zwi¹zanych z walk¹ z niewiernymi
mieli stosowaæ siê do regu³y templariuszy.
W³odkowic wykazuje, ¿e taki stan rzeczy nie ma
najmniejszej racji bytu, gdy¿ krzy¿acy nie s¹
w istocie szpitalnikami (co omówiono powy¿ej),
a zatem regu³a joannitów nie mo¿e mieæ w ich
przypadku zastosowania. Nie prowadz¹ oni
tak¿e wojen w Ziemi Œwiêtej, ani w ogóle ¿adnej
wojny sprawiedliwej, a zatem nie powinni powo-
³ywaæ siê na regu³ê u¿ywan¹ niegdyœ przez
Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Œwi¹tyni
Salomona. Ponadto zakon templariuszy zosta³
sto lat przed soborem w Konstancji rozwi¹zany,
ze wzglêdu na swe liczne b³êdy34 , a zatem
krzy¿acy co najwy¿ej kontynuuj¹ z³o, które
kiedyœ wyrz¹dzali templariusze35 .

Z powy¿szego wywodu wynika konkluzja,
i¿ w istocie krzy¿acy nie dzia³ali na podstawie
¿adnej zaakceptowanej przez Stolicê Apostolsk¹
regu³y, a tylko na podstawie regu³ zaapro-
bowanych maj¹ prawo funkcjonowaæ zakony
katolickie. W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, jak
winien z nimi post¹piæ Koœció³. W³odkowic
odrzuca³ mo¿liwoœæ zreformowania zakonu, gdy¿
jak wywodzi³, odwo³uj¹c siê do etymologii tego
s³owa „Reformowaniem […] nazywamy to,
¿e przywracamy do poprzedniej formy albo
stanu.”36 Tymczasem krzy¿aków nie mo¿na by³o
przywróciæ do jakiegokolwiek akceptowalnego
stanu, gdy¿ odk¹d opuœcili Ziemiê Œwiêt¹, a ju¿
z pewnoœci¹ od czasu, gdy pojawili siê w Pru-
sach „nigdy nie dochowywali jakiegoœ zakon-
nego porz¹dku, jak tylko zawsze okrucieñstwo

30  P. W³odkowic, Ad Aperiandam… t. I, s. 160-162.
31  Tam¿e, t. I, s. 162n.
32  Tam¿e, t. I, s. 164n.
33  Tam¿e, t. I, s. 166-170.
34 W istocie zatarg z królem Francji Filipem IV Piêknym – czego W³odkowic z oczywistych wzglêdów nie podnosi.
35  P. W³odkowic, Ad Aperiandam… t. I, s. 170-180.
36  Tam¿e, t. I s. 181.
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zamiast wojowania, ob³uda zamiast szpital-
nictwa, i w konsekwencji udawanie religii
[w znaczeniu regu³y zakonnej – P.P.] w obu
kierunkach […] Te zaœ wymienione wystêpki
i wiele innych tak tkwi¹ nieod³¹cznie w koœciach
tego stanu [krzy¿ackiego – P.P.], ¿e jeœli nie
bêdzie wyrwany z korzeniami ten zarazonoœny
fundament, nigdy zaprawdê nie bêdzie mog³o
ustaæ to udawanie.”37

Pawe³ z Brudzenia uwa¿a³ bowiem, ¿e to
w³aœnie w owej dwoistoœci regu³ nadanych
krzy¿akom tkwi³o zasadnicze zagro¿enie. Pisa³
on, ¿e dziêki niej nie mo¿na zmusiæ ich do
zajmowania siê szpitalami, co by³oby najpo¿y-
teczniejsze, poniewa¿ ich dzia³alnoœæ zgodnie
z regu³¹ nie ogranicza³a siê do szpitali. Z kolei
samo powo³ywanie siê w Prusach na regu³ê
maj¹c¹ s³u¿yæ obronie Ziemi Œwiêtej by³o
nieporozumieniem. Aby tego dowieœæ W³odko-
wic powo³ywa³ siê na œw. Tomasza, który
wywodzi³, ¿e ustanowienie regu³ rycerskich by³o
wyj¹tkiem uczynionym ze wzglêdu na walki
o Ziemiê Œwiêt¹ i wynika³o z tego, ¿e zabrak³o
ksi¹¿¹t œwieckich do owych walk. Zatem
powo³ywanie siê na tak¹ regu³ê w Prusach by³o
nadu¿yciem38.

Z tak zarysowanej sytuacji uczony
krakowski wysun¹³ wniosek, i¿ krzy¿acy „nie
tylko mog¹ prawnie porzuciæ ten swój habit,
kiedy im siê podoba, ale ¿e dla uzyskania
zbawienia koniecznie s¹ do tego zobowi¹zani
nawet jeœli im siê to nie podoba.”39 Zakon,
którego regu³a nie zosta³a zatwierdzona przez
Stolicê Apostolsk¹, jest bowiem nielegalny,
a wyst¹pienie jest dla jego cz³onków jedynym
sposobem unikniêcia wiecznego potêpienia.

Bez w¹tpienia sobór powszechny winien
zlikwidowaæ tê bezprawn¹ organizacjê40 .
Zw³aszcza ¿e zasadniczo sprzeczny z chrzeœ-
cijañstwem by³ te¿ cel zakonu, który polega³ na
têpieniu niewiernych. By³o to bowiem dzia³anie

„sprzeczne z mi³oœci¹ Boga i bliŸniego.” A ponie-
wa¿ sprzeczny z mi³oœci¹ jest wy³¹cznie grzech
œmiertelny, to „ten zakon zasadniczo polega na
grzechu œmiertelnym.”41 Skoro „zakon zosta³
ufundowany na samowolnym zabójstwie,
kradzie¿y, rabunku i rozboju […] jest to sekta
b³êdna i w ¿aden sposób nie mo¿e byæ
tolerowana w Koœciele Bo¿ym."42

Z kolei rejzy i ogó³ argumentów stosowa-
nych przez krzy¿aków dla uzasadnienia ich
dzia³añ zbrojnych nazywa³ W³odkowic zabo-
bonem. Odwo³a³ siê w tym miejscu do definicji
podanej przez œw. Tomasza z Akwinu, który
twierdzi³, i¿ zabobon „zachodzi, gdy do tradycji
ludzkiej stosuje siê nazwê religii.”43  Taka te¿
sytuacja mia³a miejsce w przypadku krzy¿aków,
gdy¿ dla swych w pe³ni œwieckich, a co wiêcej
grzesznych dzia³añ szukaj¹ oni uzasadnienia
w religii i nadaj¹ im religijn¹ oprawê (m. in.
zaczynaj¹c wyprawy wojenne w dni œwi¹teczne
o czym by³a ju¿ mowa). Co wiêcej, krzy¿acki
zabobon mo¿na by³o uznaæ za odmianê herezji,
gdy¿ by³ sprzeczny z wiar¹.

To wszystko sprawia³o, wedle Paw³a
W³odkowica, ¿e nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci,
¿e zakon krzy¿acki by³ w istocie heretyck¹ sekt¹,
której cz³onkowie grzeszyli w sposób szcze-
gólny, jak i wszyscy inni kacerze. Bowiem
„niewiernoœæ heretyków jest wedle Tomasza
ciê¿szym grzechem ni¿ niewiernoœæ innych,
gdy¿ heretycy, którzy wyznaj¹ wiarê Ewangelii
a psuj¹ j¹, ciê¿ej grzesz¹ ni¿ ¿ydzi, którzy nigdy
Ewangelii nie przyjêli.”44 Równie niekorzystnie
dla heretyków wypada³o ich porównanie z poga-
nami. Ponadto W³odkowic uwa¿a³, ¿e ¿adna
z istniej¹cych dot¹d sekt nie by³a tak szkodliwa
jak „sekta pruska”45, której cz³onków nazywa³ te¿
po prostu templariuszami, jako¿e jak wspomnia-
no u¿ywali oni regu³y tego zniesionego przez
sobór zakonu46.

37  Tam¿e, t. I, s. 182.
38  Tam¿e, t. I, s. 182n.
39  Tam¿e, t. I, s. 183.
40  Tam¿e, t. I, s. 185-189.-
41  Tam¿e, t. I, s. 190-192;  podobnie  t. II, s. 49.
42  Tam¿e, t. I, s. 193.
43  Tam¿e, t. I, s. 194.
44  Tam¿e, t. I, s. 199.
45  Tam¿e, t. I, s. 200.
46  Tam¿e, t. I, s. 201.
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W³odkowic podkreœla³, ¿e sam podawany
przez krzy¿aków cel zakonu jest jawnie
heretycki, skoro dzia³aj¹ oni „aby jakichkolwiek
wrogów krzy¿a Chrystusowego mogli, mieli si³ê
i mieli obowi¹zek nachodziæ i ich si³¹ têpiæ,
a ziemie czyli pañstwa ich z ich r¹k wyrywaæ
i obracaæ na swój u¿ytek dla mno¿enia wiary
katolickiej.” Konkludowa³ bowiem na tej podsta-
wie, ¿e celem zakonu jest „wytêpiæ bliŸniego
i porwaæ jego mienie”  podkreœla³, ¿e przedsta-
wienie takiego stanowiska przed s¹dem
soborowym œwiadczy³o o „bezczelnej lekko-
myœlnoœci i nie mniejszym zuchwalstwie”47 .
Zatem sobór powszechny winien zmusiæ
krzy¿aków do odst¹pienia od ich herezji przez
opuszczenie grzesznego zgromadzenia i zwrot
wszystkich zrabowanych ziem, co jest warun-
kiem odpuszczenia grzechu w sakramencie
pokuty (zadoœæuczynienie). W celu ich
przymuszenia sobór – jak ju¿ wspomniano –
winien, w razie potrzeby, odwo³aæ siê nawet do
ramienia œwieckiego48.

Oczywist¹ konsekwencj¹ powy¿szego
stanowiska by³o te¿ stwierdzenie, ¿e poddani
pañstwa zakonnego s¹ zwolnieni z pos³u-
szeñstwa wzglêdem krzy¿aków. Co wiêcej, s¹
oni zobowi¹zani do nie udzielania im ¿adnej
pomocy, gdy¿ wspieranie heretyków œci¹ga tak¹
sam¹ karê, jaka grozi tym ostatnim49.

Koñcz¹c omówienie wywodu W³odko-
wica, w którym dowodzi³ on, ¿e krzy¿acy s¹
heretykami, wypada zauwa¿yæ, ¿e uznanie braci
pruskich za heretyków poci¹ga³o za sob¹
oczywisty skutek. O ile W³odkowic stawa³
w obronie pogan i ¿ydów broni¹c ich prawa do
w³asnoœci i ¿ycia w pokoju, to zdecydowanie
stanowczo domaga³ siê jak najsurowszych kar
dla heretyków. Pochwala³ miêdzy innymi
spalenie na stosie w trakcie soboru Jana Husa
i Hieronima z Pragi50. W zwi¹zku z powy¿szym
trudno uznaæ go za prekursora idei tolerancji –
jak czasem sugeruje siê w polskiej tradycji51.

Trzeba jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e jednym
z g³ównych celów soboru w Konstancji by³o
wytêpienie herezji, wiêc z pewnoœci¹ W³odkowic
nie przys³u¿y³by siê dobrze ojczyŸnie, gdyby
zaj¹³ inne stanowisko wobec heretyków.

Przechodz¹c do podsumowania niniej-
szej pracy, pragnê wyraziæ przekonanie, i¿ meto-
dy, którymi pos³ugiwa³ siê Pawe³ W³odkowic,
broni¹c polskich interesów w Konstancji, s¹
godne podziwu. Po pierwsze na uznanie zas³u-
guje to, ¿e doprowadzi³ do przeniesienia rangi
sporu ze zwyk³ego zatargu granicznego na
p³aszczyznê doktrynaln¹ o wysokim poziomie
abstrakcyjnoœci52 . Takie przesuniêcie by³o œwiet-
nym zagraniem polskiego reprezentanta na so-
borze. Wydaje siê, ¿e krzy¿acy nie spodziewali
siê czegoœ takiego i oczekiwali raczej, ¿e Polacy
bêd¹ ponownie prezentowaæ argumenty u¿yte
podczas poprzednich procesów. Spory teryto-
rialne nie le¿a³y bowiem w bezpoœrednim
zainteresowaniu soboru – natomiast kwestie
wojny sprawiedliwej i stanowiska prawnego
pañstw niewiernych owszem. By³y to zagad-
nienia ogólnochrzeœcijañskie, które trudniej by³o
zepchn¹æ na bok ni¿ spór graniczny gdzieœ na
krañcach chrzeœcijañskiego œwiata53.

Na uznanie zas³uguje te¿ sama struktura
poszczególnych traktatów i przyjêta w nich
metoda argumentacji. Mia³a ona charakter
typowo prawniczy i zosta³a sformu³owana na
podstawie prawide³ logiki klasycznej. Odwo³y-
wa³a siê do licznych autorytetów, a zatem by³a
przekonuj¹ca dla licznie zgromadzonych
w Konstancji uczonych, prawników i teologów.

Co do samych argumentów u¿ytych przez
W³odkowica wypada podkreœliæ, i¿ wytoczy³ on
przeciwko krzy¿akom najciê¿sze zarzuty, jakie
mo¿na by³o sobie wówczas wyobraziæ.
Dowodzi³, i¿ s¹ heretykami, a na domiar z³ego
swe ziemie zajmuj¹ bezprawnie, pos³uguj¹c siê
fa³szywymi przywilejami papieskimi i cesarskimi.

47  Tam¿e, t. I, s. 205.
48  Tam¿e, t. I, s. 209-212; podobnie  Tam¿e, t. I, s. 241; podobnie Ten¿e, Quoniam Error… t. II, s. 251.
49  P. W³odkowic Ad Aperiandam… t. I, s. 214-218.
50  Tam¿e, t. I, s. 211.
51 Z. Ogonowski, Czy Pawe³ W³odkowic by³ rzecznikiem idei tolerancji religijnej, [w:] Kultura staropolska – kultura
europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Warszawa 1997, s. 179-184.
52  T. Brzostowski, dz. cyt., s 66.
53  Tam¿e, s. 91-95; E. Jarra, Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795 , Londyn 1968, s. 34.
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Co wiêcej – dla utrzymania i poszerzenia swego
w³adztwa terytorialnego posuwaj¹ siê stale do
prowadzenia wojny niesprawiedliwej.

Chwal¹c teoretyczne dokonania W³odko-
wica, wypada zapytaæ o ich skutecznoœæ. Jak
wiadomo, sobór w Konstancji nie rozstrzygn¹³
sporu polsko-krzy¿ackiego, oddaj¹c go pod s¹d
króla rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego,
który by³ sojusznikiem krzy¿aków, niezainte-
resowanym jakimkolwiek umniejszeniem ich
potêgi. Historia mia³a pokazaæ, ¿e dopiero w pó³
wieku po soborze w Konstancji, po ciê¿kiej
i d³ugiej wojnie Polska zdo³a³a odzyskaæ
okupowane od przesz³o stu lat Pomorze
Gdañskie i zagarniêt¹ jeszcze wczeœniej ziemiê
che³miñsk¹ wraz z kasztelani¹ micha³owsk¹.

Z utylitarystycznego punktu widzenia
mo¿na by wiêc zarzuciæ W³odkowicowi
nieskutecznoœæ. By³by to jednak oczywiœcie
zarzut niesprawiedliwy. Po pierwsze dlatego,
¿e spór polsko-krzy¿acki by³ w istocie bardzo

powa¿nym sporem miêdzynarodowym, w któ-
rych przy zwaœnionych stronach sta³y jedne
z najwiêkszych potêg ówczesnego œwiata
chrzeœcijañskiego. Z jednej strony popierani
przez króla rzymskiego i wêgierskiego (póŸniej-
szego cesarza) oraz powa¿n¹ czêœæ w³adców
niemieckich krzy¿acy, a z drugiej W³adys³aw
Jagie³³o król Polski i najwy¿szy Ksi¹¿ê Litwy –
najwiêkszego pañstwa ówczesnej Europy.
Oczywiste zatem by³o, ¿e spór rozstrzygn¹æ siê
musi na p³aszczyŸnie politycznej (polityczno-
militarnej), a nie doktrynalnej i tego Pawe³
z Brudzenia nie by³ w stanie zmieniæ. Nale¿y
jednak przyznaæ, ¿e przedstawi³ w Konstancji
powa¿ne argumenty, przekonywuj¹ce dla
zgromadzonej tam wówczas elity chrzeœcijañ-
skiej, przychylnej wczeœniej raczej krzy¿akom
ni¿ Polakom. Zdo³a³ on bez w¹tpienia owe
sympatie istotnie zweryfikowaæ – i to jest w moim
przekonaniu jego najwiêksz¹ zas³ug¹.


