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Uwagi wstępne

Gilbert (Guillebert) de Lannoy urodził się w 1386 r. Jego ród wywodził się z Lannoy, położo
nego koło Lille (dzisiaj północna Francja)1. Ojciec Gilberta, także Gilbert, był właścicielem Sain
tes2 i Beaumont3 (dzisiaj we francuskojęzycznej części Belgii). Matka Katarzyna była dziedziczką 
Saint Aubin4 i Molembaïs (dzisiaj Marbais)5. Gilbert jako drugi syn6 wszedł w posiadanie Wille- 
rval (dzisiaj Villers—la—Ville)7 i Tronchiennes (dzisiaj Tarcienne)8. Był radcą i szambelanem księcia 
Burgundii. Od 1416 r. został administratorem Ekluzy (L’Écluse) położonej między Brukselą a Liè
ge (Leodium). W 1429 r. otrzymał Order Złotego Runa (Ordre de la Toison d ’Or)9. Był trzykrotnie 
żonaty. Zmarł 22 kwietnia 1462 r.10

Gilbert de Lannoy dużą część życia spędził podróżując. Swoje burzliwe losy11, w tym trzy
krotny pobyt: w  1413,1414 i 1421 r. na terenie państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach, utrwa

1 Lannoy położone je s t na północny w schód od Lille, przy granicy z Belgią.
2 Saintes leży na południow y zachód od Brukseli.
3 Beaum ont znajduje się na  połudnow y zachód od Charleroi, przy granicy z Francją.
4 Saint Aubin położone je s t na południe od Charleroi i na w schód od Beaumont.
5 M arbais znajduje się na północ od Charleroi.
6 Starszy brat G ilberta H ugo odziedziczył Saintes, a  m łodszy Baudouin (jąkała) był panem  M arbais.
7 V illers-Ia—Ville leży na północ od Charleroi.
8 Tarcienne leży na południe od Charleroi.
9 O rder Złotego Runa był jednym  z najszacow niejszych odznaczeń europejskich. Został ustanow iony przez F ilipa D o

brego, księcia Burgundii w 1429 r.
10 A us niederländischen Quellen. Gilbert de Lannoy, w: Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 3, wyd. E. Strehlke, Leipzig 

1866 (dalej: Gilbert de Lannoy), s. 443; J. Lelew el, Gilbert de Lannoy i jego podróże, w: idem, Rozbiory dzieł obejmujących 
albo dzieje, albo rzeczy polskie różnymi czasy w jedną księgę zebrane, Poznań 1844, ss. 346-347.

11 W  1399 r. G ilbert de Lannoy udał się na w yspę W ight (u południowych w ybrzeży Anglii), gdzie brał udział w  w oj
nie m iędzy Lancasteram i i Y orkami. W  1400 r. w alczył pod Watigny, w spierając pana de Jeum ont (Jevoum ont koło Liege) 
przeciw ko panu de Lort w w alce o spadek. W  1401 r. pielgrzym ow ał do Ziem i Świętej. W  1402 r. brał udział w  w alkach pod 
Falm outh (na Półw yspie K om w alijskim ). W  drodze pow rotnej był na pokładzie statku, k tóry rozbił się pod Saint M ało (u w y
brzeży Francji). W  1403 r. p rzebyw ał z Janem  de W erchin na turnieju w  Walencji w H iszpanii. W  1404 r. w alczył pod Fos
se i Florines po stronie biskupa Liege Jana z Bawarii. W  1407 r. w spierał K astylijczyków  w w alce z M auram i (m uzułm ańska 
ludność Hiszpanii). W 1408 r. odw iedził Portugalię, w Hiszpanii pielgrzym ow ał do C om postelli do relikw ii św. Jakuba. W ra
cał przez Aragonię do Paryża. 23 IX  1408 r. uczestniczył w  bitw ie pod O thée m iędzy Leodianam i i ich biskupem . W  1410 
i 1411 r. znów w alczył w H iszpanii przeciw ko M aurom. W 1412 r. był w Paryżu, uczestniczył w w alkach przeciw ko arm ania- 
kom  pod Bourges (na południe od O rleanu). W  marcu 1413 r. z Ekluzy udał się w  podróż do Prus, stam tąd na Ruś, na Litw ę 
i do Polski. Potem pojechał na Śląsk, do Czech, A ustrii, aby w sierpniu 1414 r. przez N iem cy pow rócić do domu. We w rze
śniu 1414 r. został uw ięziony w Anglii, gdy udaw ał się do  Irlandii z  zam iarem  odw iedzenia m iejsca uśw ięconego przez 
św. Patryka (Groty?). Po uw olnieniu przez przyjaciół 25 X  1415 r. w alczył pod A zincourt. Tam został w zięty do niewoli
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lił we wspomnieniach (pamiętnikach z podróży), które powstawały po powrocie z wojaży. Pisząc 
je, opierał się niewątpliwie w części na zapiskach czynionych w czasie podróży, a w części na tym, 
co udało mu się zapamiętać12. Dotychczas w badaniach bliżej się nimi nie zajmowano13. Prześledź
my zatem, jaki obraz ziem pruskich zabrał ze sobą do Burgundii obcokrajowiec Gilbert de Lannoy. 
Zobaczmy, co najbardziej przykuło jego uwagę podczas pobytu w państwie Zakonu Krzyżackiego 
w Prusach w latach 1413,1414 i 1421.

Pobyt na ziemiach pruskich w 1413 r.

„W roku 141314 w miesiącu marcu -  pisał Gilbert de Lannoy -  wyruszyłem z Ekluzy, aby udać 
się do Prus przeciwko niewiernym do armii, którą zbierali panowie z Prus przeciwko niewiernym, 
i udałem się morzem na statku -  -  i potem przybyłem do ziemi i kraju panów z Prus, do pewne

i sprzedany księciu K om w alii (w ykupiono go za 1200 sztuk złota i konia w artego 100 franków). W  1416 r. został m ianow a
ny przez księcia Burgundii Jana bez Trwogi adm inistratorem  zam ku w Ekluzie. W  1419 r. po zam ordow aniu Jana bez Trwo
gi now y książę Burgundii Filip Dobry w ysyłał go razem z biskupem  z Arras do króla Anglii w  spraw ie pertraktacji pokojo
w ych. W  1420 r. by ł przy oblężeniu M otreau i M elun (koło Paryża). W  1421 r. na polecenie pojednanych w ładców  (królów  
Anglii, Francji i księcia Burgundii) posłow ał do w ielkiego m istrza Zakonu K rzyżackiego, do W ładysław a Jagiełły  i w ielkie
go księcia Litw y W itolda. W tedy także dalsza jego  droga w iodła przez Lwów, KafFę, K onstantynopol, K retę, Rodos, Egipt 
do Jerozolimy. Po pow rocie do kraju przygotowyw ał wspom nienia (opisy) z podróży, które w 1423 r. zaw iózł do Londynu 
królowi Anglii. W  1426 r. w alczył w  H olandii przeciw ko Jakubow i z Bawarii (przez F ilipa D obrego m ianow any dow ódcą 
Rotterdam u). W 1427 r. brał udział w bitw ie pod Braw hershauven (Brem erhaven) z  A nglikam i. W 1428 r. posłow ał do cesa
rza Zygm unta Luksem burskiego, elektorów i księcia austriackiego, aby w ytłum aczyć się z  n iedostarczonych posiłków  prze
ciwko husytom . W  1430 r. udał się na pielgrzym kę do G roty św. Patryka (Ulster, Irlandia Północna). W  1433 r. był posłem  
na sobór w Bazylei. W  1435 r. pow tórnie odw iedzał grób św. Jakuba w  Com postelli w Hiszpanii. W  1442 r. w ysyłano go do 
cesarza do Frankfurtu. W  1446 r. po raz trzeci pielgrzym ow ał do Ziemi Świętej. W  1450 r. był na jub ileuszu  w R zym ie, tego 
roku w alczył jeszcze w Holandii. W krótce potem  opuścił Ekluzę, k tórą zarządzał ponad trzydzieści la t i zam ieszkał w  Lille, 
gdzie po raz trzeci ow dow iaw szy usunął się w zacisze dom ow e, aby opisać do końca swoje wojaże. Tam też zm arł w  1462 r. 
Zob. Gilbert de Lannoy, s. 4 4 3 ,4 5 0 ,4 5 2 ; J. Lelewel, op. cit., s. 3 4 8 ,3 5 1 -3 5 2 ,3 9 7 -3 9 9 ,4 2 9 -4 3 1 .

12 G hillebert de Lannoy, Voyages et ambassades, w: Oeures de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste, 
recueillies et publiées par Ch. Potvin, Louvain 1878, ss. 9 -178 . Fragmenty dotyczące podróży G ilberta de Lannoy do E uro
py W schodniej opublikow ał z polskim  przekładem  J. Lelew el (op. cit., ss. 342-431). Pełny opis podróży G ilberta de Lannoy 
po państw ie krzyżackim  wydano drukiem  w trzecim  tom ie Scriptores rerum Prussicarum, ss. 444-451).

13 O. H alecki, Początki stosunków politycznych między Polską a Francją, w: Księga pamiątkowa ku czci profesora 
dra Wacława Sobieskiego, t. 1, Kraków 1932, s. 130 i n.; idem, Gilbert de Lannoy and his Discovery of East Central Euro
pe, Bulletin o f  the Polish Institute o f  Arts and Sciences in Am erica, II, 1944, nr 2, ss. 314-331 (rec. J. Brom berg, Speculum , 
XX, 1945, ss. 486-491); P. K limas, Ghillebert de Lannoy in Medieval Lithuania, N ew  York 1945, ss. 1-96  (rec. W. G raham  
M albom e, A m erican Historical Review, LI, 1946, nr 2. s. 361); H. Swiderska, Kilka epizodów ze stosunków polsko-angiel
skich za panowania Władysława Jagiełły, Teki Historyczne, 1956-1957, t. 8, ss. 79 -80 ; M. Holban, Du caractère de l'am
bassade de Guillebert de Lannoy dans le Nord et Sud-Est de l ’Europe en 1421 et de quelques incidents de son voyage, Re
vue des Études Européennes, 1964, t. 5, n r 3/4, ss. 419-434 ; A. V. Soloviev, Le voyage de Messire de Lannoy dans les pays 
russes, O rbis Scriptus, Festschrift für D. Tschižewskij, M ünchen 1966, ss. 790-796; H. Zins, Stosunki polityczne między An
glią a Polską w pierwszej połowie XV w., w; Polska w Europie, pod red. H. Zinsa, Lublin 1968, s. 144; A. F. G rabski, Pol
ska w opiniach Europy Zachodniej XIV-XV w., W arszawa 1968, ss. 76 -81 ; W. Paravicini, Die Preussenreisen des europäi
schen Adels, T l. 1, Sigm aringen 1989, s. 101, 3 20 ,329 ; J. Paviot, Guillebert de Lannoy, w: Les Chevaliers de l 'Ordre de la 
Toison d'or auXVe siècle, Notices bio-bibliographiques publiées sous la direction de Raphael de Smedt. (K ieler W erkstücke. 
Reihe D: Beiträge zur europäischen G eschichte des späten M ittelalters, wyd. W. Paravicini, Bd. 3), Frankfurt a. M ain 1993, 
ss. 42 -4 5 ; R. Jaw orski, Łowy Władysława Jagiełły, Fasciculi Historici N ovi, t. 4: Z  biografistyki Polski późnego średniowie
cza, pod red. M. Koczerskiej, W arszawa 2001, ss. 17-18.

14 D la G ilberta de Lannoy był to jeszcze rok 1412. W ów czas w kalendarzu francuskim  początkiem  now ego roku 1413 
była W ielkanoc (23 IV).



go portu i miasta zamkniętego15, zwanego Gdańsk, przez które miasto przechodzi rzeka Wisła, która 
uchodzi do morza: i nazywają właściwie port Wisłą [Wisłoujściem16], według nazwy rzeczonej rzeki”17.

Jak widać, Gilbert de Lannoy przybył wówczas na wezwanie (apel) Krzyżaków. W 1413 r. 
wielki mistrz Henryk von Plauen18 zamierzał zaatakować Polskę, by zadać jej dotkliwą klęskę19. 
W związku z tym Zakon potrzebował dużo wojska, w tym także rycerzy z Zachodu20 Wielki mistrz 
rozesłał więc wiele listów do dworów Zachodniej Europy21. Wtedy Gilbert de Lannoy przybył na 
ziemie pruskie zapewne z zamiarem zdobycia rycerskiego pasa22.

Dalej Burgundczyk nadmieniał w swoim pamiętniku, że „należy wspomniany kraj Prusów do 
panów białego płaszcza zakonu Najświętszej Pani, i mają wielkiego mistrza, który jest ich panem; 
a był niegdyś wspomniany kraj zdobyty mieczem przeciwko niewiernym z Litwy i ze Żmudzi”23.

„Z Gdańska -  relacjonował Gilbert -  udałem się na wozie naprzeciw wspomnianego wielkiego 
mistrza [Henryka von Plauen], którego znalazłem w Malborku, który jest miastem i zamkiem bar
dzo umocnionym, w którym złożony skarb, potęga i całe schronienie wszystkich panów z Prus. I jest 
rzeczony zamek każdego dnia zaopatrzony we wszelką żywność dla utrzymania tysiąca osób przez 
10 lat (albo 10 tysięcy [ludzi] przez jeden rok)”. Dodawał tutaj, że „jest 7 mil24 z Gdańska do Malbor
ka. Następnie wróciłem z Malborka do Gdańska i wyruszyłem w morze na statku, około końca maja, 
dla odwiedzenia króla Danii i spędzenia czasu, gdyż rejza z Prus nie była wcale gotowa”25.
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15 M iasto zam knięte -  m iasto ufortyfikowane.
16 W isłoujście (W eichselm ünde), na prawym brzegu M artwej Wisły, było portem  zew nętrznym , dziś w  granicach G dań

ska -  W. D ługokęcki, Mierzeja Wiślana od XIII do połowy XV wieku (1454 r.), G dańsk 1996, s. 168 i n.
17 G ilbert de Lannoy, s. 444: „L’an mille quatre cens et douse, ou m ois de mars, me party de PEscluse pour aler en 

Prusse contre les m escreans en une arm ee, que faisoient les seigneurs de Prusse contre les m escreanz, et m ontay sur m er en 
une hulcque -  -  et puis arrivay en la terre et pais des seigneurs de Prusse a  ung port et ville ferm ee nom m ee D anzike, par
m y la quelle ville passay la riviere de le W issel, qui va cheoir en la mer: et appele on proprem ent le port de le W issel après 
le nom de la dite riviere” .

18 H enryk von Plauen -  wielki mistrz krzyżacki od 9 X I 1410 do 14 X 1413 r. -  B. Jähnig, Wykaz urzędów. Dostojnicy 
zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII 
do XVI wieku, pod red. Z. H. N owaka, Toruń 2000, s. 101.

19 W  1413 r. w  atm osferze w zajem nych oskarżeń i replik na forum  europejskim  tak strony polskiej, ja k  i krzyżackiej, 
w ielki m istrz H enryk von Plauen zdecydował się na szeroko zakrojone zbrojenia (naw et m im o oporu części dostojników ) -  
M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim (1308-1521), G dańsk 1993, s. 97.

20 K rzyżacy do rycerzy przybyłych z Zachodu odnosili się z w ielką atencją. Cenili zw łaszcza ich w alory bojow e. W y
olbrzym iali je  nawet, zapom inając, że kw iat tego rycerstw a ju ż  w 1302 r. uległ pod Courtrai zw ykłym  flam andzkim  w yrobni
kom. W 1346 r. było jeszcze gorzej. Angielscy łucznicy pod Crecy w ybili elitę rycerstw a Francji. M im o to legenda niezw y
ciężonego rycerstw a funkcjonowała w Prusach nadal, bo podtrzym yw ali j ą  sami Krzyżacy, byli w szak częśc ią  tej legendy. 
-  P. Pizuński, Sekretne sprawy Krzyżaków, Skarszew y 2002, s. 92.

21 W  jednym  z nich -  pisanym  z M alborka 25 IV  1413 r. do króla Francji i księcia Burgundii -  H enryk von Plauen na
rzekał na ciężką sytuację Zakonu, prosił o pom oc i obiecyw ał nagrodę w  niebie. N a końcu, niby m im ochodem , wspom inał, 
że odśw ieży stare tradycje krzyżackich rejz ze stołem  honorow ym  -  G eheim es Staatsarchiv Preussischer K ulturbesitz w  Ber
lin-D ahlem , H auptabteilung XX (dalej: G StAPK ), O rdensfolianten (dalej: O F) 6, p. 231-233 ; S. H artm ann, Tajne Archiwum 
w Berlinie-Dahlem. Dzieje, zadania i struktura zasobu, A rcheion, 1997, t. 97, ss. 88-89 ; W. Paravicini, op. cit., s. 320.

22 G ilbert de Lannoy nie posiadał w tedy jeszcze tego sym bolu stanu rycerskiego.
23 Jak w idać, G ilbert de Lannoy nie był zbyt dokładnie poinform owany. N ie w iedział, na których ziem iach opanow a

nych przez K rzyżaków  pow stało państw o zakonne. Gilbert de Lannoy, s. 444: „Item: appartient le dit pais de Prusse aux se
igneurs des blans m anteaulx de l ’ordre Nostre Dame, et ont ung hault m aistre qui est leur seigneur; et fut anciennem ent le dit 
pais concquis a l’espe contre les mescreans de Letau et de Sam iette” .

24 1 m ila -  około 7,6 km.
25 Gilbert de Lannoy, s. 444: „Item: de D anzique m ’en alay sur charioz devers le d it hault m aistre, que je  trouvay 

a M ariem bourg, qui est ville et chastel très fort, ou quel gist le tresor, la force et tout le retrait de tous les seigneurs de Prusse.



W Danii Gilbert przebywał zapewne około miesiąca. Opuścił ten kraj, m.in. zakupując 
24 czerwca 1413 r. cztery konie na targu. Wyruszył wtedy statkiem z portu z Kiöge do Gdańska26. 
„Z Gdańska -  pisał Gilbert -  udałem się do wielkiego mistrza do Malborka nad Wisłą, a z Malbor
ka do Elbląga, gdzie jest 4 mile, i potem z rzeczonym wielkim mistrzem, który dobrym jedzeniem 
mnie żywił, udałem się z nim zabawić się w kilku miastach, dworach i zamkach jego państwa i wró
ciłem do Elbląga, który jest bardzo pięknym małym miastem i siedzibą komtura, położoną między 
dwiema rzekami [Nogatem i Elblągiem]”27.

Elbląg rzeczywiście musiał być wówczas „bardzo pięknym (très belle)” miastem, ale na pew
no nie był małym (petite ville). Należał wtedy bowiem do największych miast krzyżackich. Wi
docznie Gilbert de Lannoy nie dostrzegł do końca jego wielkości28. Inna sprawa, że miasta na Za
chodzie były o wiele większe (dla porównania: Kraków w XIV w. liczył 12-15 tys. mieszkańców, 
a Paryż około 100 tys.).

„Z Elbląga -  zapisał Burgundczyk -  jadąc pięknym krajem [niewątpliwie przez Warmię], prze
jechałem przez miasta Frombork, Braniewo29, Pokarmin30, potem przybyłem do Królewca, który 
jest wielkim miastem położonym nad rzeką [Pregołą], ma dwa wały i zamek należący do wielkie
go marszałka z Prus, i widzi się w tym mieście wojska (zbroje, herby), miejsce i stół honorowy na 
czas rejzy z Prus. A jest z Elbląga do Królewca 17 mil”31.

Niewątpliwie Gilbert de Lannoy był wówczas w Królewcu uczestnikiem biesiady honorowej, 
choć w swoim pamiętniku nie podał opisu tej uczty32. Stół honorowy33 organizował najczęściej 
wielki marszałek w Królewcu przed wyprawą. Zasiadanie przy stole było dla rycerza wyróżnie
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Et est le dit chastel tous jours pourveu de tous vivres pour soustenir mille personnes dix ans de long ou pour dix mille ung an. 
Item: y a  sept lieues de Danzique a M ariembourg. Et puis retoum ay de M ariem bourg a D anzique et rem ontay sur la m er en 
une hulque, environ la fin de may pour m ’en aler visiter le roi de Danem arche et passer temps, pour ce que la rese de Prus
se n ’estoit point p reste” .

26 Ibidem, s. 445: „Item: au retour de W erdinghebourg pour m ’en retourner en Prusse, m ’en revint par le chem in des
sus dit a  ung port de m er nom m e Cokene, qui siet a quatre lieues de Roschilt, et de la par une nuit saint Jean m ’en allay a ung 
m archie de chevaulz, qui estoit a Ritristede, ou je  achetay quatre chevaulz, les quelz je  m is en m er dessus ung bateau au dit 
port de Cokene et les ram enay au dessus dit port de Danzique en Prusse”.

27 Ibidem, s. 445: „Item : de Danzique m ’en alay devers le grant m aistre a M ariem bourg sur le W issele, e t de M ariem
bourg a  M elvinghe, ou il y quatre lieues, et depuis avecq le dit grandt maistre, qui bonne chiere m e fesoit, m ’en alay avecq 
luy esbatre en plusieurs de ses villees, cours et chasteaulx de leurs seigneuries, et revins a M elvinghe, qui est très belle peti
te ville et com m anderie assise sur deux rivieres”.

28 Ibidem.
29 K inseberg to zapewne zepsuta form a od Braunsberg (Braniewo).
30 Brandenburg -  Pokarmin, dzisiaj U szakow o w obw odzie kaliningradzkim.
31 Gilbert de Lannoy, s. 445: „Item: de M elvinghe m ’en alant veant pais alay passer par les villes de Kinseberg, Wau- 

w em bourg et Brandem bourg; puis vins a Keuniczeberghe, qui est grosse ville assise sur une riviere, et y  a deux ferm etez 
et ung chastel et appartient au maréchal de Prusse et voit on en celle ville les arm es, le lieu et la table d ’honneur du temps des 
reises de Prusse. Sy a de M elvinghe a ICeuniczeberghe dix sept lieues” .

32 W. Paravicini, op. cit., s. 323.
33 Stół i b iesiada honorowa były tradycją. N ie wiadomo, skąd się wzięła. Prawdopodobnie naw iązywała do legendy o kró

lu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, ale nie jest to pewne. Odpowiedniki biesiad honorow ych m ożna było znaleźć wśród 
rycerstw a francuskiego i angielskiego. O d połowy XIV w. w  podobny sposób dw ór angielski obchodził dzień św. Jerzego. 
W  uroczystościach uczestniczyli członkowie Zakonu Okrągłego Stołu, który rychło przekształcił się w  Zakon Podwiązki. Jest 
w iele różnic pomiędzy biesiadami honorowymi w Prusach i biesiadami rycerskimi w  Anglii czy też w Burgundii. D otyczą one 
zarówno charakteru uroczystości, jak  i je j celu. D latego może lepiej doszukiwać się tradycji stołu honorow ego w samych Pru
sach? Uczty te stanowiły barwny ceremoniał życia rycerskiego i Krzyżacy obyczaj ten naw et „opatentowali” , zastrzegając sobie 
u papieża i cesarza wyłączność na ich organizowanie. Zob. H. Leśniowski, A. N owakowski, Sekrety Krzyżaków, Poznań 1992, 
ss. 58-68; P. Pizuński, Krzyżacy od A do Z, Skarszewy 1999, s. 21; idem, Sekretne sprawy Krzyżaków, ss. 97 -98 .



niem i formą nobilitacji tym większą, im miejsce przy stole bardziej zaszczytne -  bliższe wielkiego 
mistrza34. 0  tym, gdzie i którzy rycerze przy stole zasiedli, najczęściej decydował chyba sąd hono
rowy35, czasami herold krzyżacki, zwany też królem herbowym. O przydziale miejsc rozstrzygały 
zasługi rycerzy i wartość ich czynów. Zazwyczaj przy stole honorowym było dwunastu biesiadni
ków, ale nie była to żelazna zasada36. Serwowano różne potrawy. Były mięsa wieprzowe, jak i wo
łowe. Często podawano ryby, np. jesiotra, jedną z najbardziej cenionych ryb w średniowieczu37. 
Przysmakiem była też dziczyzna i mięsa specjalne -  króliki, a nawet wiewiórki. Ceniono ptactwo 
-  żurawie, szczygły i skowronki. A do tego podawano desery. Świeże kandyzowane owoce oraz 
słodycze, np. cukierki anyżkowe -  przysmak dostojników krzyżackich38. Pito wspaniałe wschodnie 
lub włoskie wina, miód lub piwo, w zależności od gustu. Gdy czara lub puchar były puste, trafiały 
do sakwy podróżnej biesiadnika jako żołd honorowy. Wszystkie naczynia były ze złota lub srebra 
i zdarzyło się, że zamiast winem lub piwem napełniano je  dukatami. To też była forma żołdu hono
rowego. Biesiadnikom czytano pobożne teksty, a później przygrywała kapela. Przeważały instru
menty smyczkowe i dęte. Była więc wiola, harfa, lutnia, mandola, psalterium (rodzaj cymbałów) 
oraz flety, szaławaje (piszczałki), puzony, kotły, bębny i bazuny (długie trąby z pnia olchy). Wszy
scy muzykanci ubrani w jednolite stroje grali do końca uczty, która trwała długo, czasami od dzie
siątej z rana do wieczora. Potrawy podawali i usługiwali biesiadnikom urzędnicy krzyżaccy. Usłu
giwali czasami również przy innych stołach39, przy których ucztowali pozostali goście Zakonu. Te 
były skromniejsze, choć także suto zastawione40.

„Z Królewca -  relacjonował dalej Gilbert de Lannoy -  wróciłem do Gdańska, a w tym cza
sie przyszły wiadomości, że panowie z Prus uczynią rejzę w lecie na króla polskiego [Władysła
wa Jagiełłę] i księcia pomorskiego [słupskiego Bogusława VIII], którzy sprzyjali Saracenom41. 
Więc ruszyłem z rzeczonego miejsca Gdańska [we wrześniu 1413 r.] ze wspomnianymi panami,
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34 Wielki m istrz Henryk von Plauen tw ierdził, że organizow anie biesiad honorow ych było przyw ilejem  Zakonu. Po
noć chroniły go oddzielne pełnom ocnictw a cesarskie i papieskie. Jeśli p isał do króla Francji i księcia Burgundii, że „stół ho
norowy papieskim  i cesarskim autorytetem  został przyznany i pojedynczym  przyw ilejem  prerogatyw y nam  nadano”, to miał 
na myśli rodzaj wyłączności. Do czego zatem  Zakonowi potrzebna była ow a w yłączność? Stół honorow y stanow ił dla ów 
czesnego rycerstw a w ielką atrakcję. W ogóle rejzy na ziem ie pogan były czym ś szczególnym . Zapew niały odpust w ieczysty 
i przeżycia. To zawsze pociągało. G dyby ktoś organizow ał im prezy podobne do stołu honorow ego w  Prusach, to być może 
Krzyżacy straciliby w ielu chętnych do udziału w  rejzach. A  tego przecież nie chcieli. D latego zależało im na w yłączności. 
Stół honorow y był stałym elem entem  rycerskiej gali w  Prusach. W raz z rejzam i ogłaszany był p rzez posłańców  w ielkiego m i
strza na dw orach całej Europy Zachodniej. A gitow ali, tw ierdząc, że jak  otrzym anie pasa rycerskiego rozpoczyna, tak zapro
szenie do stołu honorow ego „w ieńczy ostatnim  zaszczytem  zawód rycerski” . To chyba działało, bo do Prus ściągały wielkie 
rzesze rejzowników. Zw abiała ich tutaj nie tylko rycerska przygoda, ale też i cała je j opraw a -  G StA PK , O F 6, p. 231-233; 
W. Paravicini, op. cit., s. 320; P. Pizuński, Sekretne sprawy Krzyżaków, ss. 98-99.

35 Sąd honorow y -  grono najznam ienitszych rycerzy biorących udział w rejzie.
36 N a przykład przy stole honorow ym  w 1385 r. zasiadło ogółem  czternastu rycerzy. A le byw ało też, że biesiadników  

było dziesięciu i mniej.
37 Jesiotr -  zam ieszkuje m orza i w ielkie jeziora, ryba w pływ ająca na tarło do rzek; dochodzi do kilku m etrów  długości; 

ceniona ze względu na sm aczne mięso i kawior. O dpow iednio przygotow ane mięso jesio tra  (w ędzone oraz gotow ane, a na
stępnie pakow ane do niewielkich beczek i zalew ane octem ) w ystaw iano na sprzedaż -  W. D ługokęcki, op. cit., s. 118.

38 Anyżek m a charakterystyczny zapach i słodkaw o piekący smak.
39 Najw yżsi dostojnicy krzyżaccy jadali przy tzw. „gutm anntisch”, czyli przy stołach d la dostojnych. N iżsi rangą bra

cia rycerze oraz bracia—kapłani zasiadali przy „herrentisch”, czyli przy stołach dla panów. Dla now icjuszy przeznaczono sto
ły nazywane w dokum entach .junckherrentisch” , czyli stoły dla m łodych panów. Z  kolei służebnych Zakonu sadzano przy 
„dienertisch”, tzn. przy stole dla służby. Zob. P. Pizuński, Sekretne sprawy Krzyżaków, s. 92.

40 W. Paravicini, op. cit., ss. 316—333; P. Pizuński, Sekretne sprawy Krzyżaków, ss. 95 -96 .
41 Saracenom, czyli niewiernym , tu chodziło o Litw inów  i Rusinów  (choć oba te narody były ochrzczone).



którzy zebrali obok 15 tysięcy konnicy [jazdy], 6 tysięcy innej konnicy bez ludzi na nogach [czy
li bez piechoty], co było wielką liczbą42.1 udałem się z nimi uzbrojony43 przez lasy Prus ośmioma 
kolumnami [wojskowymi] ocierając się o granice Polski i weszliśmy z siłami w księstwo pomor
skie [słupskie]44, gdzie byliśmy cztery dni i cztery noce, gdzie spaliliśmy bardzo [mocno] 50 miast 
z dzwonnicami [chyba raczej 50 miejscowości, w tym i wsie mające kościoły z dzwonnicami] 
i wzięliśmy łupy w bydle w wielkiej liczbie”45.

Natomiast w drugiej połowie września 1413 r.46 wojska krzyżackie ruszyły z ziemi lubawskiej 
i zaatakowały terytorium Mazowsza47. Gilbert napisał na ten temat tak: „przybyli potem przed jed 
no miasto zamknięte zwane Pułtusk, położone na Mazowszu48, które było napadnięte wielce wa
lecznie i z potęgą zbrojną wzięli z trzech bram, dwie owego miasta mieszczanie tak dzielnie bro
nili, że było wiele ludzi poległych i poranionych i że w końcu wypadło naszym ludziom cofnąć się 
bez wzięcia miasta. Przy tym szturmie dana mi była godność rycerska49 z rąk znakomitego rycerza,

478 Marek Radoch

42 W ilhelm N obel (Michael Kiichmeister Hochmeister des Deutschen Ordens 1414-1422), Q uellen und Studien zur G e
schichte des D eutschen Ordens, Bd. 5, Bad G odesberg 1969, przyp. 70, s. 63) uw aża za niem ożliw e dysponow aniem  w ów 
czas przez Zakon 21 tys. konnicą.

43 G ilbert de Lannoy dostał w ówczas na tę w ypraw ę od w ielkiego m istrza H enryka von Plauen konie, za które miał 
później zw rócić pieniądze. Jednak Burgundczyk przez długie lata zw lekał z oddaniem  pieniędzy. D opiero w 1428 r. w ielki 
m istrz Paw eł von R usdorf pokw itow ał odbiór 30 złotych nobli zapłaconych przez G ilberta de Lannoy za konie -  G StA PK , 
O rdensbriefarchiv (dalej: O BA) nr 4907; Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525, 
opr. E. Joachim , w yd. W. H ubatsch, Pars I, Göttingen 1948 (dalej: RHDO), nr 4907, s. 306.

44 H enryk von P lauen chciał najpierw  rozpraw ić się z księstw em  słupskim za zgłoszone pretensje do ziem  nad dolną 
W isłą. K sięstw o to po klęsce K rzyżaków  pod G runw aldem  zostało w ciągnięte przez Polskę do przym ierza przeciw ko Za
konowi. 29 V I I I 1410 r. książę słupski Bogusław  VIII złożył W ładysław owi Jagielle hołd. Politycy polscy chcieli tego księ
cia w ynagrodzić niepew nym i zdobyczam i pruskimi -  B. Zientara, Bydgoszcz, Naklo i hold w Pyzdrach. Księstwo Słupskie 
a Polska w latach 1386-1412, Zapiski H istoryczne, 1 9 6 9 1. 34, z. 1, ss. 45 -46 ; M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem, s. 97; 
M. Pelech, Heinrich von Plauen (9 X I 1410 - 9  X 1413), w: Die Hochmeister des Deutschen Ordens (1190-1994), wyd. 
U. Arnold, Q uellen und Studien zur G eschichte des D eutschen O rdens, Bd. 40, M arburg 1998, s. 117.

45 Gilbert de Lannoy, s. 445: „Item: de K euniczeberghe a  Danzique, et en iceluy tem ps vindrent nouvelles, que les sei
gneurs de Prusse feraient rese sur Testé sur le roy de Poulany et sur le duc de Pomere, qui favorisoient les Sarrasins. Sy me 
party du dit lieu de D anzique avecq les ditz seigneurs, qui avaient assem blé d ’un costé quinze m ille chevaulz et de l’autre co- 
ste six m ille chevaulz, sans les gens de pie, dont il y avoit grant nombre. Et m ’en alay avecq eulz en arm es parm y les forestz de 
Prusse de huit tours costians les frontières de Poulane et entrerent a puissance en la duché de Pomere, ou ilz furent quatre jours 
et quatre nuitz, ou ils ardirent bien cinquante villes a clocquiers et prindrent proye de bestial grant nom bre” .

46 M. Biskup (Wojny Polski z Zakonem, s. 97) przyjął, że było to na początku października 1413 r.
47 Zachow ał się fragm ent rejestru szkód w yrządzonych M azow szu przez K rzyżaków  w 1413 r. D ow iadujem y się z nie

go m.in., że we w rześniu 1413 r. „w ielka liczba” zbrojnych prow adzona przez wójtów  z B ratiana i D ziałdow a oraz prokura
tora z N idzicy złupiła w sie nadgraniczne księcia m azow ieckiego Siem owita IV (położone m iędzy W krą a O rzycem ): Nick, 
N iechłonin, Jabłonow o, Zalesie, Petrykozy, K rępa, Lew iczyn, Bogurzyn, Trzaski, Żurom in, K osiny, W iśniew o, D rogiszka, 
M ław ka, U niszki, K uklin, W ieczfnia, Pepłow o, Bonisław, Załęże, Turowo, Jabłonow o, M iecznikow o, G ołębie, Piotrkow o, 
W aśniewo, Bielawy, Kruszę, G rzebsk, Bukow iec, Szczepkow o, Leszlew o (?), Custrin (?), Januszkow o, Leśniew o M łyńske, 
Leśniew o W ielkie, Krajew o i Janow o -  Registri damnorum a Cruciferis in Mazovia anno 1413factorum fragmentům, wyd. 
W. K ętrzyński, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 5, K raków  1888, ss. 928-930. Zob. też J. Caro, Geschichte Polens, 
Bd. 3, G otha 1869, s. 416; В. M ożejko, Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu, G dańsk 1998, 
s. 158; W. Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie środkowo-wschodniej 

wiatach 1411-1466,Toruń 1 9 9 9 ,ss. 27 -2 8 ,1 1 5 -1 1 6 .
48 U dział G ilberta de Lannoy w  w ypraw ie na M azow sze odnotow ał Theodor Buscke, (Heinrich von Plauen, Hochmei

ster des Deutschen Ordens vom 9. Nov. 1410 bis 14. Oct. 1413, A ltpreussische M onatsschrift, 1880, Bd. 17, s. 165).
49 W  trakcie szturm u Pułtuska G ilberta de Lannoy spotkał zaszczyt rycerskiego pasow ania. W  średniow ieczu w yszu

kany rytuał pasow ania na rycerza obejm ow ał: obrzędow ą kąpiel, w kładanie zbroi, nocne czuw anie i sam ą cerem onię (przy
pięcie pasa z m ieczem  i m ocne uderzenie płazem  m iecza w  ram ię, którem u tow arzyszyły słowa: „Bądź rycerzem ”). Pas ry



zwanego Henryk Reuss von Plauen50. A miałem tam ramię przeszyte strzałą bardzo ciężko [poważ
nie]”51. Potem „przybyli także przed inne miasto zamknięte [na Mazowszu] niepokoić nieznaczną 
utarczką (potyczką) i bez uczynienia więcej [tam], powrócili do Prus, a ja  wróciłem do Gdańska. 
Przytoczona wyprawa trwała 16 dni. A wnet po powrocie z tej [rejzy] został wielki mistrz [Henryk 
von Plauen], który z powodu choroby pozostał w Malborku, wzięty do więzienia przez wielkie
go marszałka [Michała Kiichmeistera] i innych komturów jem u niechętnych52. Był zdegradowany 
i złożony z urzędu [14 października 1413 r.] za jakieś błędy (wykroczenia), które jem u przypisywa
no, i osadzono go w ciężkiej wieży53, gdzie siedział długi czas pełen zniecierpliwienia; lecz potem, 
trochę później, sytuacja jego poprawiła się, i była mu oddana jedna mała komturia [w Pokrzywnie], 
potem został wypuszczony z więzienia, ale na koniec zmarł z żałości i z nudy”54.

„Wkrótce -  pisał Gilbert -  wyjechałem z Gdańska w Prusach dla udania się do Inflant i wzięcia 
udziału w rejzie zimowej. Więc udałem się do Królewca, dokąd jest 33 mile, a stamtąd do Kłajpedy 
siedziby komturstwa nad rzeką Niemen55, która jest bardzo duża, a tamtejszy zamek jest ostatnim 
zamkiem Prus przed granicą ze Żmudzią. I ocierając się o morze po lewej ręce ciągnąłem z Kró
lewca, a po prawej widziałem inną wielką rzekę [Zalew Kuroński], a zw ą tę drogę Strand [plażą]56. 
Z Królewca do Kłajpedy jest 18 mil”57.
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cerski stanow iący główny symbol stanu rycerskiego skonstruow any był zw ykle z  dużych ogniw  m etalow ych łączonych za
wiasam i albo osadzonych na rzem ieniu. Zewnętrznym i znam ionam i przynależności do stanu rycersko-szlacheckiego były 
herby. G ilbert de Lannoy m iał w  herbie trzy zielone lwy (z językam i czerw onym i, na łbach m ające złote korony) w polu 
srebrnym  (w górnej połowie tarczy dw a lwy, w dolnej -  jeden). Jego dew izą było „vostre plaisir”  (w asza przyjem ność). Lu
bił w ięc „bonne chiere” (dobre jedzenie), trudy pielgrzym ow ania i aw anturnicze życie rycerza -  J. Lelew el, op. cit., s. 347; 
A. F. G rabski, op. cit., s. 78.

50 H enryk Reuss von Plauen -  kom tur gdański od listopada 1410 do 18 X 1413 r., m łodszy brat w ielkiego m istrza H en
ryka von Plauen -  В. Jähnig, Wykaz urzędów, s. 109; P. Pizuński, Krzyżacy, ss. 167-168.

51 Gilbert de Lannoy, s. 445: „Item: vindrent depuis devant une ville ferm ee nom m ee Polleur, assise en la M assoeu, la 
quelle fut assaillie m oult vaillam m ent et par force d ’arm es prindrent de trois portes les deux: m ais ceulz de la ville se def- 
fendirent sy vaillam m ent, qu ’il y eu t moult de gens mors et navres et que finalem ent il convint a nos gens eulz retraire, sans 
prendre la ville. Au quel assault me fut donné l’ordre de chevallerie par la m ain d ’un noble chevallier nom m e Russe (Ruffe) 
de Palleu et eus illecq le bras perchie d ’un vireton très durem ent”.

52 B. Jähnig, Michael Kiichmeister (91 1414 -1 0  III 1422), w: Die Hochmeister des Deutschen Ordens (1190-1994), 
wyd. U. Arnold, Quellen und Studien zur G eschichte des D eutschen Ordens, Bd. 40, M arburg 1998, s. 120.

53 U w ięziony został w  jednej z w ież w M alborku -  P. Pizuński, Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, G dańsk 1997, 
s. 97.

54 Gilbert de Lannoy, s. 445: „Item: vindrent par devant une autre ville ferm ee faire aucunes escarm uches: e t de la sans 
plus faire s ’en retoum erent en Prusse et m oy m ’en revins a Danzique. Sy dura la dite reise seise jours. Et tantost après le re
tour d ’icelle fut le hault m aistre, qui par m aladie estoit dem oure a M ariem bourg, prins prisonnier par le m areschal et autres 
com m andeurs, ses hayneurs. Sy fut degrade et depose de son estât pour aucunes deffautes, q u ’ilz luy im posoient, et fut mis 
en une forte tour, ou il fut grant tem ps plain d ’im pacience; m ais depuis, ung peu après ce, se rafferm a et luy fut rendue une 
petite com m anderie, puis mis hors de prison, m ais finalem ent il m ourut de doel et d ’anoy” . H enryk von Plauen zm arł krótko 
przed 28 XII 1429 r. -  P. Pizuński, Poczet wielkich mistrzów, s. 97.

55 K łajpeda nie leży nad Niem nem , ale tuż przy w ąskim  przesm yku łączącym  Zalew  K uroński z Bałtykiem , przez co za
m ek w K łajpedzie kontrolował całą żeglugę na Zalew ie, a pośrednio też i na N iem nie, który w pada do Zalewu.

56 Jak w idać, G ilbert de Lannoy z K rólew ca do K łajpedy podążał drogą, która biegła M ierzeją K urylską.
57 Gilbert de Lannoy, s. 445: „Item: assez tost après m e partis de D ansicque en Prusse pour m ’en aller en pais de Luif- 

flant pour estre dans la reise d ’yver. Sy m ’en alay a K euniczeberghe, ou il y a  trente trois lieues, et de la a le M em m elle, qui 
est com m anderie assise sur la riviere de le M em m elle, qui est molt grosse, et y a  ung chastel, qui est le derrain chastel de Prus
se vers les frontières de Samette; e t costie on la m er a m ain senestre en chem inant de K euniczeberghe et a la main dextre une 
autre grosse riviere, et nom m e l’on ce chem in le Strang. Et y  a  de K euniczeberghe jusques à le M em m elle dixhuit lieues”.



Z Kłajpedy Gilbert de Lannoy podążył drogą wiodącą wzdłuż brzegu morskiego (plażą, także 
należącą do Żmudzi) do Lipawy58, położonej w Kurlandii. Z Lipawy przez Grobinę59 -  Goldyngę60 
-  Kandawę61 przybył do Rygi62. Dowiedziawszy się od mistrza inflanckiego Dytrycha Torka, że rej- 
za się jednak nie odbędzie, postanowił za radą owego mistrza udać się do Nowogrodu Wielkiego63. 
Z Rygi przez Wenden (Kieś)64 -  Wolmar65 -  Felin66 -  Narwę67 -  Kingisepp68 dotarł do Nowogrodu 
Wielkiego, gdzie przebywał dziewięć dni69, potem podążył do Pskowa70, a stamtąd powrócił (za
pewne w końcu grudnia 1413 r.) do Inflant do Dorpatu71.

Pobyt na ziemiach pruskich w 1414 r.

Już zapewne w styczniu 1414 r. z Dorpatu Gilbert de Lannoy udał się przez W olm ar- Wenden 
(Kieś) -  Segewald72 -  Kokenhausen73 -  Dyneburg74 na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskie
go. Odwiedził Wilno, Troki, Pozury75 i Kowno. Z Kowna saniami, mijając zamki Wielonę76 i Jur- 
bork77, przejeżdżał „przez obszar bardzo pusty, przez wielkie lasy i wielkie rzeki” -  opuścił ziemie 
litewskie i dotarł „do dużego zamku, a małego miasta obwiedzionego fortyfikacją drewnianą, na
leżącego do panów zakonnych z Prus, zwanego Ragneta78, który jest siedzibą konwentu i komtura. 
Z Kowna na Litwie aż do rzeczonego miasta Ragneta jest 16 mil79. Z Ragnety -  pisał Burgundczyk

58 L ipaw a -  dzisiaj Liepäja n a  Łotwie.
59 G robina -  na w schód od Lipawy.
60 G oldynga -  dzisiaj K uldïga na Łotwie.
61 K andaw a -  dzisiaj K andava na Łotwie.
62 Ryga -  dzisiaj Riga, stolica Łotwy.
63 N ow ogród Wielki -  jeden  z najstarszych ośrodków  m iejskich Rusi, w latach 1136-1478 stolica republiki now ogrodz

kiej, dzisiaj w  Rosji.
64 W enden (K ieś) -  dzisiaj C ěsis na północny w schód od Rygi.
65 W olmar -  dzisiaj Valm iera na Łotwie.
66 Felin -  dzisiaj V iljandi na południu Estonii.
67 N arw a -  dzisiaj N arva na północno-w schodnim  krańcu Estonii.
68 Kingisepp -  na w schód od Narwy, ju ż  na terytorium  republiki now ogrodzkiej, dzisiaj w Rosji.
69 Szerzej na tem at pobytu G ilberta de Lannoy w  N ow ogrodzie W ielkim zob. J. Lelew el, op. cit., ss. 371-375.
70 Psków  -  jeden  z najstarszych ośrodków  m iejskich Rusi, w XIII w. -  1510 r. stolica republiki pskow skiej, dzisiaj 

w  Rosji.
71 Gilbert de Lannoy, ss. 445-447 . Dorpat -  dzisiaj Tartu w Estonii.
72 Segew ald -  dzisiaj Sigulda na północny-w schód od Rygi.
73 K okenhausen -  dzisiaj K oknese na południow y-w schód od Rygi.
74 Dyneburg -  dzisiaj D augavpils, na południow o-w schodnim  krańcu Łotwy.
75 Pozury -  dzisiaj Pasem inkai niedaleko M erecza (M erkinè). W tam tejszym  zam ku drew niano-ziem nym  znajdow ał 

się w ówczas wielki książę W itold z  żoną A nną i có rką Z ofią (późniejszą żoną w ielkiego księcia m oskiew skiego W asyla I). 
Zazwyczaj W itold przebyw ał tutaj raz w  roku zim ą (trzy tygodnie albo m iesiąc), polując w okolicznych lasach. Szerzej na te
m at pobytu G ilberta de Lannoy na terytorium  W ielkiego K sięstw a Litew skiego zob. Gilbert de Lannoy, ss. 4 4 7 -449 ; J. Le
lewel, op. cit., ss. 379-387 ; A. F. G rabski, op. cit., ss. 78 -79 .

76 W ielona -  dzisiaj Veliuona nad N iem nem  na Litwie.
77 Jurbork -  dzisiaj Jurbarkas nad N iem nem  na Litw ie, niedaleko granicy z obw odem  kaliningradzkim .
78 Ragneta -  dzisiaj N iem en w  obw odzie kaliningradzkim .
79 Gilbert de Lannoy, s. 449; „Item : me partis de Caune en Letau, alant tousjours sur la riviere de le M em m elle avecque 

mes sledes et passay par devant deux chasteaulz du d it royaum e de Letau, et de cette riviere de le M em m elle entray sur une 
autre riviere nom m ee le M em m elin, et puis passant parm y pais m oult desert, par grans forest et grandes rivieres, yssy hors du 
royaum e de Letau et rentray ou pais de Prusse. Sy arryvay a ung gros chastel et petite ville ferm ee de bois, appartenant aux 
seigneurs de l’ordre de Prusse, nom m e Ranghenyt, qui est ung convent e t com m anderie. Et ya de Caune en Letau jusques 
a la dicte ville de Ranghenyt XVI lieues” .
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-  wracałem do Królewca; potem posuwałem się po morzu słodkiej wody zwanym Zalewem [Wi
ślanym], i podążałem na saniach stale po rzeczonym Zalewie, który był jeszcze bardzo zamarznię
ty, aż do miasta Gdańska w Prusach. Ma rzeczony Zalew 24 mil długości i 10-12 mil szerokości; 
a ciągnąc po lądzie jest do przebycia 27 mil, kiedy się podąża obok Zalewu”80.

24 lutego 1414 r. z Malborka wielki mistrz Michał Kiichmeister napisał list do króla Fran
cji i księcia Burgundii, rekomendując Gilberta de Lannoy, który nosił się z zamiarem powrotu do 
domu81.

„Po powrocie do rzeczonego Gdańska -  informował Gilbert -  osłabły wielkie mrozy i śnie
gi, które trwały 27 tygodni: dopiero około początku marca [1414 r.] odtajało tak mocno, że mi tam 
wypadło porzucić moje sanie i wsiąść na moje konie. A były w tej porze [zimowej] tak wielkie mro
zy w krajach Rusi, Litwy i Inflant, że wiele ludzi zmarło i przemarzło (doznało odmrożeń) z zim
na”82. „Z Gdańska wróciłem do Malborka i pożegnałem wielkiego mistrza i pana zakonu [Micha
ła Küchmeistera]. A potem pojechałem, aby udać się do Królestwa Polskiego do króla z Polski, dla 
widzenia jego dworu, jego państwa i jego kraju. Więc ciągnąłem przez kraj Prusów, aż przybyłem 
do bardzo pięknego i bogatego miasta zamkniętego i zamku, siedziby konwentu i komtura, zwane
go Toruń, położonego nad rzeką Wisłą, a dzieli rzeczona rzeka w tym miejscu kraj Prusów od Pol
ski. Gdy przejeżdżałem przez zamek Pokrzywno, w którym osadzono [byłego] wielkiego mistrza 
[Henryka von Plauen], który we wcześniejszym czasie był zdegradowany i odsunięty od swojego 
urzędowania; i udałem się do niego, aby odwiedzić go w jego niedoli, bowiem wzbudził we mnie 
wielkie współczucie. A jest z Gdańska aż do Torunia 12 mil”83.

„Od wspomnianego miejsca Torunia -  nadmieniał burgundzki podróżnik -  wyprawiłem [po
słańca] do króla z Polski dla otrzymania glejtu bezpieczeństwa by móc udać się do niego [króla 
Polski], z powodu tego, że byłem z bronią we wcześniej wspomnianej wyprawie z Prus na księcia 
pomorskiego [słupskiego], któremu wspomniany król pomagał, a posyłałem [wysłannika] do nie
go [króla Polski] aż do Krakowa, dokąd jest 60 mil. A tymczasem ze wspomnianego miasta Toru
nia udałem się dla rozrywki do innego dużego miasta zamkniętego w Prusach, zwanego Chełmno 
nad Wisłą, oddalonego o 7 mil od Torunia, a jest to kraj osobny [ziemia chełmińska]; stamtąd je 
chałem do zamku i komturii w Starogrodzie, gdzie czczą św. Barbarę; jest tam ramię i część gło
wy błogosławionej dziewicy i tam przybywa wiele pięknych pielgrzymek. Następnie prowadzono 
mnie wzdłuż rzeki Wisły do wysepki oddalonej o 1 milę od Torunia, gdzie niegdyś, kiedy cały kraj 
Prusów był niewierny, panowie zakonu białych płaszczy w Prusach mieli swe pierwsze miejsce za
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80 Ibidem, s. 449: „Item: de Ranghenyt retoum ay a K euniczeberghe; puis rem ontay sur une m er doulce eaue, nom m ee 
le Haf, et vins sur sledes tousjours sur le dit Haf, qui encores estoit m oult engele, jusques en la ville de D anzique en Prusse. 
Et contient le dit H af vingt-quatre lieues de long et dix ou douse lieues de large; e t costie on le grant chem in de Danzicque 
a Keuniczeberghe, ou il y a vingt et sept lieues par terre a aler, quant on va ju s  du H a f ’.

81 GStAPK, odpis tego listu (OF 8, p. 2) utracony w  1945 r., pozostał tylko je g o  krótki regest (F indbuch 66, s. 1).
82 Gilbert de Lannoy, s. 449: „Item: au retour, que je  fis en la d icte D anzicque, faillirent les grandes gelees et les nesges, 

qui avoient dure vingt et sept sepmaines: et fut environff l ’entree de M ars, qu’ il desgella sy fort, q u ’il m e convint la laissier 
mes sledes et rem onter sur mes chevaulz. Et fit cette saison sy grant froidure es pais de Russie, de Leteau et de Liuflant, que 
m oult de poeuple m orut et engella de froit” .

83 Ibidem, s. 449: „Item: de D anzicque m ’en revins a M arienbourg et prins congie aux hault m aistre et seigneurs de l ’or
dre. Et puis me party pour aler ou royaum e de Poulane devers le roy de Poulane, pour veoir sa court, son estât et son pais. 
Sy m ’en  allay parm y le pais de Prusse, tant que je  vins a une m oult belle  et riche ville ferm ee et chastel, couvent et com m an- 
derie nom m ee Thore, situee sur la riviere de le Wisle, et depart la dicte riviere en ce lieu la le pais de Prusse et de Poulane. 
Et passay par ung chastel nom m e Ingleseberck, ou quel on tenoit le hault m aistre, qui la saison devant avoit este degrade 
et dem is de sa seignourie; e t alay devers lui pour le visiter en sa m isere, dont je  euz grant pitié. E t ya  de D anzicque jusques 
a T hore vingt lieues” .



mieszkania na wielkim rozłożystym dębie84, położonym na brzegu rzeki, gdzie postawili zamek 
z drewna i umocnili go rowem wokoło zalanym wspomnianą rzeką, aż potem przez ich waleczność 
przy pomocy (jako schronienie) wspomnianego zamku podbili cały kraj Prusów i przywiedli go do 
naszej wiary. A tam znajduje się to miejsce, zwane Starogród”85.

„Ze wspomnianego Torunia -  dodawał Gilbert -  udałem się dla rozrywki do kilku zamków 
i miast okalających [Toruń], przynależnych do wspomnianych panów z Prus; a gdy mój glejt bez
pieczeństwa nadszedł przedostałem się za rzekę Wisłę i wyjechałem do Królestwa Polskiego”86.

Gilbert de Lannoy odnalazł króla Władysława Jagiełłę w Kaliszu, dokąd władca polski przy
był na polowanie w swoich lasach. Burgundczyk spędził z nim Wielkanoc (8 kwietnia) 1414 r. 
(w sumie osiem dni)87. Z Kalisza Gilbert powrócił przez Śląsk (Wrocław, Świdnicę), Czechy (Pra
gę, Kutną Horę), Austrię, Niemcy do Burgundii88.

Pobyt na ziemiach pruskich w 1421 r.

4 lutego 1421 r. listem z Paryża król Francji Karol VI Szalony89, a 14 marca 1421 r. pismem 
z Gandawy Filip Dobry, książę Burgundii90, zapowiadali wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu Mi
chałowi Küchmeisterowi przybycie do Prus ich posła -  Gilberta de Lannoy91.
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84 W  zbiorach M uzeum  O kręgow ego w  Toruniu znajduje się obraz alegoryczny z przedstaw ieniem  rycerzy Zakonu 
N M P zam kniętych przez oblężenie w grodzie toruńskim , gdzie schronili się na rozłożystym  dębie, czekając na odsiecz, oko
ło 1228 r. Zob. A. i R. Sypkow ie, Krzyżacy; podbój Prus -  dzieje militarne, W arszawa 2004, ss. 2 9 -3 0  i ilustracja pierw 
sza w aneksie.

85 Gilbert de Lannoy, ss. 449-450 : „Item: du d it lieu de Thore envoyay devers le roy de Poulane pour avoir ung saufcon- 
duit a aler devers luy pour ce que j ’avoie este arme en la devant d icte reise de Prusse contre le duc de Pomer, au quel le d it roy 
avoit este aydans, et envoiay  devers luy ju sques a C raco, ou il y  a  soixante lieues. Et en dem entrans de la dicte ville de Thore, 
m ’en alay esbatre a une autre grosse ville ferm ee de Prusse; nom m ee Colum iene sur le W isle a  sept lieues de Thore, qui est 
ung pais a par luy; et de la m ’en alay a ung chastel e t com m anderie nom m ee Aldenhoux, ou on aoure sainte Barbe; et ya l’un 
des bras et une partie du ch ie f de la benoitte vierge et y  a m oult beau pelerinaige. Et de la fus m ene sur la riviere de le W isle 
a une lieue de Thore en une islette, ou jad is  du temps, que tout le pais de Prusse estoit m escreant, les seigneurs des blans m an
teaux de l’ordre de Prusse firent leur prem iere habitation sur ung gros fouellu arbre de quesne, assis sur le bort de la riviere, 
ou ilz firent ung chastel de bois e t le fortifièrent de fossez autour, arrousez de la dicte riviere, dont depuis par leur vaillance 
a l ’ayde et retraitte du d it chastel concquirent tout le pais de Prusse et le m irent a  nostre creance. Et est ce lieu la nom m e A l
denhoux“ . G ilbert de Lannoy coś tu  poplątał. P ierw szy niew ielki zam eczek krzyżacki nad brzegiem  Wisły, naprzeciw ko To
runia, nazyw ał się V ogelsang (czyli Ptasi Śpiew ). Zob. P. Pizuński, Krzyżacy, s. 245; M. J. H offm ann, Podbój Prusów przez 
Zakon Krzyżacki, w: Wojny w Prusach, pod red. W. G ieszczyńskiego, N. K asparka, J. M aronia, O lsztyn 2004, s. 11.

86 Gilbert de Lannoy, s. 450: „Item: de la dicte Thore m ’en alay esbattre en pluisieurs chasteaux et villes de la ento- 
ur appartenans aus dis seigneurs de Prusse; et mon saufconduit venu passay oultre la riviere de le W isle et entray ou royau
me de Poulane“ .

87 Król W ładysław  Jagiełło  w ypraw ił w spaniałą ucztę na cześć gościa z Burgundii. N a odjezdnym  w ładca polski spre
zentow ał Gilbertow i czarę złoconą z  w yrytym i herbam i Jagiełły i w ręczył m u list do króla Francji. Szerzej na tem at pobytu 
G ilberta de Lannoy w Polsce zob. Gilbert de Lannoy, s. 450; J. Lelew el, op. cit., ss. 391-393 ; A . F. G rabski, op. cit., s. 79.

88 Gilbert de Lannoy, s. 450; J. Lelew el, op. cit., ss. 393-398 ; A. F. Grabski, op. cit., s. 79.
89 Karol VI Szalony -  król Francji w latach 1388-1422. W  1392 r. zapadł na chorobę um ysłow ą (pow tarzające się ata

ki szału) -  stąd przydom ek.
90 Filip D obry -  książę Burgundii w latach 1419-1467.
91 O ba listy zaopatrzono ty lko  w datę dzienną(G StA P K , U rkunden, Schieblade 82, nr 1 ; O BA , nr 1860). W ydawcy Re

gestów (RH DO , pars I, n r 1860, s. 113 i pars II, nr 1765, s. 203) błędnie przypisali tym listom rok 1413. Filip D obry był księ
ciem  dopiero od 1419 r. i nie m ógł jednego z tych listów  w ysyłać w 1413 r. Poza tym w 1413 r. G ilbert de Lannoy udaw ał 
się do Prus n ie jako  oficjalny poseł, ale po to, aby w ziąć udział w  rejzie organizowanej przez w ielkiego m istrza H enryka von 
Plauen. Także K arol VI nie m ógł w liście z  1413 r. zapow iadać podróży G ilberta do Palestyny, bo w tedy ów tam się nie uda
wał. W łaśnie w 1421 r. G ilbert po odw iedzeniu Zakonu, Polski i Litw y udał się dalej, m.in. do Palestyny.



„4 maja 1421 r. wyjechaliśmy z Ekluzy w ośmiu -  pisał Gilbert -  to jest: ja , Gallois du Bois92, 
Colart bastard de Marquette93, bastard de Lannoy, Jan de la Roe94, Aggregy de Hem95, król herbo
wy Artois96 i Copin de Poucque97. 1 wyprawiłem mych ludzi wyżej wspomnianych, me sygnety 
i klejnoty, morzem do Prus; a sam jechałem ze skarbnikiem lądem, także do Prus. Przejeżdżałem 
przez Brabancję -  Geldrię -  Westfalię -  biskupstwa Münster i Bremę -  Hamburg -  Lubekę -  Wi
smar -  Rostock -  Stralsund -  Greifswald -  księstwa Meklemburgii, bartskie, wołogoskie i pomor
skie -  biskupstwo kamieńskie; potem przybyłem do Gdańska nad Wisłą, gdzie zastałem wielkiego 
mistrza pruskiego [Michała Küchmeistera] z panami zakonu, i złożyłem mu listy i klejnoty powy
żej wspomniane i dopełniłem poselstwa ze strony dwóch królów Francji [Karola VI Szalonego] 
i Anglii [Henryka V Lancastera98]. Pan [Michał Küchmeister] wielce mnie uhonorował podejmując 
mnie kilkoma ucztami; potem dał mi ogiera i piękną kobyłę; a królowi herbowemu - 1 0  nobli99. Zo
stawiłem mego krewniaka Aggregy’ego de Hem z wielkim mistrzem, zwanym mesire [najjaśniej
szym panem] Michałem Küchmeisterem, gdzie on [Aggregy de Hem] zamieszkiwał dwa lata dla 
nauczenia się języka niemieckiego” 100.

Po opuszczeniu Prus Gilbert de Lannoy posłował z kolei do króla polskiego Władysława Ja
giełły (do Ozimin101), potem do wielkiego księcia litewskiego Witolda (do Kamieńca Litewskie
go102) i do cesarza bizantyjskiego Manuela II (do Konstantynopola103). Po opuszczeniu Konstanty
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92 Bois -  położone koło Liege.
93 M arquette -  położone koło Lille.
94 Roe -  dzisiaj Ro, między B rugią (Brugge, B ruges) a G andaw ą (G ent, Gand).
95 H em  -  położone koło Lille.
96 A rtois -  kraina historyczna, dzisiaj w  północnej Francji.
97 Poucque -  m oże to  dzisiaj Poucet m iędzy E kluzą a  L iege.
98 H enryk V -  król Anglii w latach 1413-1422 -  praw ie całkow icie podbił N orm andię w 1419 r., a  je g o  przym ierze 

z  B urgundią zm usiło Francuzów do zaw arcia układu pokojow ego w  Troyes (21 V  1420 r.), m ocą k tórego został dziedzicem  
tronu francuskiego i poślubił K atarzynę, córkę króla Francji, K arola VI.

99 N obel -  złota m oneta angielska wprowadzona do obiegu p rzez kró la Edw arda III w 1344 r. Początkow o, do 1412 r., 
w ażyła 120 gramów, później je j w agę zm niejszono do 108 gramów.

100 Gilbert de Lannoy, ss. 450—451 : „L’an m ille quatre cens vingt et ung, le quatrièm e jo u r de m ay m e party de l ’Esclu- 
se m oy huitièm e: c ’est a scavoir: moy, le Gallois du Bois, Colart le bastard de M arquette, le bastard de Lannoy, Jehan de 
la Roe, A ggregy de Hem, le roy d ’arm es d ’A rthois et Copin de Poucque. Et envoiay m es gens, m es bagues et les joyaulz 
dessus diz par m er en Prusse; et m ’en alay, m oy deuxiem e, avec une escarcelle par terre aussy en P russe; et passay parm y 
Brabant, G ueldres, la Westfale, les eveschiez de M inster e t de Brem m e a  H am bourch, a  Lubecque, a  W issem air, a Rostok, 
a M esunde, a Gripsoul, parmi les duchés de M eclembourg, de Bart, de W ougast et Pom ere, et par l’evesch iet de Cam in; puis 
vins a  D anzicque sur le Wisle, ou je  trouvay le grant m aistre de Prusse avecq les seigneurs de l’ordre et luy presentay les 
joyau lz  et lettres dessus dictes et fiz mon am baxade de par les deux roys de France et d ’A ngleterre, lequel seigneur me fist 
grant honneur en moy donnant pluisieurs disners; puis me donna ung roussin e t une belle haghenne; e t donna au roy d ’armes 
d ’A rthois dix nobles. Et laissay A ggregy de Hem, mon parent, avecq le hault m aistre, nom m e m essire M icquiel Cocquem e- 
istre, ou il dem oura deux ans pour apprendre A lem ant” .

101 O zim iny -  m ała miejscow ość położona między Sam borem  a D rohobyczem  na U krainie. Tam w ów czas przebyw ał 
W ładysław  Jagiełło na polow aniu na niedźw iedzie. Szerzej o sześciodniow ym  pobycie G ilberta u kró la (o  w ielkiej gościnno
ści i w spaniałych podarkach w ładcy polskiego) zob. Gilbert de Lannoy, s. 451; J. Lelew el, op. cit., ss. 4 0 2 -405 ; A. F. G rab
ski, op. cit., s. 80.

102 K am ieniec Litew ski -  dzisiaj Kamieniec na Białorusi. Tam w ów czas przebyw ał W itold z  żo n ą  i innym i książęta
mi litew skim i i dostojnikam i tatarskim i. Szerzej o dziew ięciodniow ym  pobycie G ilberta u w ielkiego księcia litew skiego 
(o w ielkiej gościnności i wspaniałych podarkach W itolda) zob. Gilbert de Lannoy, s. 451 ; J. Lelew el, op. cit., ss. 405-411 ; 
A. F. G rabski, op. cit., s. 80.

103 K onstantynopol -  dzisiaj Stam buł w Turcji. Szerzej na tem at pobytu  G ilberta w K onstantynopolu, gościnności cesa
rza i jego  syna oraz ich podarkach zob. Gilbert de Lannoy, s. 452; J. Lelew el, op. cit., ss. 422 -425 ; A. F. G rabski, op. cit., 
s. 80.
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nopola (zapewne w styczniu 1422 r.) burgundzki podróżnik udał się jeszcze (tym razem morzem) 
przez Rodos104 -  Kandię105 do Aleksandrii i Kairu w Egipcie106, stamtąd107 do Jerozolimy, a następ
nie powrócił do domu108.

*

Gdy podsumujemy to, co o ziemiach pruskich napisał jeden ze znamienitszych podróżników 
średniowiecza -  Burgundczyk Gilbert de Lannoy, człowiek, który nie był związany emocjonalnie 
z tą częścią Europy, dostrzeżemy, że pozostawiony przez niego przekaz jest wprawdzie skąpy, ale 
dość obiektywny. Podróżnik opisywał kolejno zamki i miasta, przez które wiódł jego szlak. N iektó
re miejsca zrobiły na nim większe wrażenie. Według niego:

-  Malbork był „bardzo umocniony”,
-  Królewiec jest wielkim miastem z dwoma wałami, miejscem organizowania „stołów hono

rowych”,
-  Gdańsk to miasto portowe i „zamknięte”,
-  Kłajpeda jest „bardzo duża”,
-  Ragneta z kolei jest „otoczona fortyfikacją drewnianą”,
-  Starogród słynie z relikwii św. Barbary i pielgrzymek doń organizowanych,
-  Elbląg i Toruń to „bardzo piękne miasta”. To ostatnie jest także „bardzo bogate oraz zamknięte”,
-  Chełmno jest miastem zamkniętym,
-  Warmia (Frombork, Braniewo) jest „piękną krainą”.
Gilbert pokazuje nam również, że znakomicie orientuje się w odległościach między poszcze

gólnymi miejscowościami. Szczególnie cenne są dla nas dzisiaj podane przez niego ówczesne wy
miary Zalewu Wiślanego. Burgundczyk spostrzega także dość silne zurbanizowanie Prus, suro
wość tutejszego klimatu, jak i zalesienie obszarów nadgranicznych (z księstwem słupskim, Ma
zowszem i z Wielkim Księstwem Litewskim).

Preussenland in den Augen von Gilbert de Lannoy

Zusammenfassung

D er Verfasser beschreibt in seinem  A rtikel drei Reisen, die 1413 ,1414  und 1421 ein Burgunder R itter und Reisender 
nach Preussen unternahm . D er im Jahre 1386 in der Nähe von Lille geborene G ilbert de Lannoy hinterließ detaillierte Reise
berichte. Im vorliegenden Artikel w urden alle drei Reisen de Lannoy’s geschildert, indem  es auch au f  Interessen des Ritters, 
seine W ahrnehm ung der W irklichkeit und vor allem  au f die D arstellung besuchter O rte hingew iesen w urde.

Übersetzt von Magdalena l. Sacha

104 Rodos -  m iasto na wyspie Rodos (na M orzu Śródziem nym ).
105 K andia -  dzisiaj m iast Iraklio na w yspie K recie (na M orzu Śródziemnym).
106 W ów czas oprócz Egiptu odw iedził także Syrię.
107 13 VI 1422 r. G ilbert de Lannoy w yruszył z Kairu do Jerozolimy. J. Lelewel, op. cit., przyp. 85, s. 425.
108 Gilbert de Lannoy, s. 452; J. Lelew el, op. cit., ss. 424-429 ; A. F. Grabski, op. cit., s. 80.


