


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Robert B u b c z yk, Kariera  rodziny  Kurozwęckich  w XIV  wieku. Studium  z dziejów  powiązań 
polskiej  elity  politycznej  z Andegawenami,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002, ss. 283, ma-
pa, tabl. genealogiczna. 

Badania nad elitami władzy w średniowieczu i czasach nowożytnych stanowią  jeden z bardziej dynamicznie rozwija-
jących  się nurtów w nowszej historiografii  polskiej. Już w 1985 r. Wojciech Fałkowski na łamach „Przeglądu  Historyczne-
go", omawiając  ówczesny stan badań, wyróżnił trzy grupy tematyczne, które składają  się na opis elity władzy: „Pierwsza to 
analiza polityki wewnętrznej króla rozumianej jako tryb rozdawania dóbr i urzędów, a także promowania nowych ludzi. 
Drugą  stanowi opisanie ludzi elity jako grupy, z jej wewnętrznymi podziałami, grupami nacisku i interesu. [...] Trzecią  czę-
ścią  wreszcie byłoby przedstawienie na konkretnych przykładach, typowego początku  i przebiegu kariery, sposobu groma-
dzenia i organizowania majątku  oraz wpływu, jaki ma na to pochodzenie, koligacje i tradycja rodowa"1. Do tego ostatniego 
postulatu badawczego wyraźnie nawiązuje  recenzowana praca lubelskiego historyka Roberta Bubczyka, który podjął  próbę 
przedstawienia kariery rodziny Kurozwęckich herbu Poraj (Róża) w XIV stuleciu. 

Wielkie rodziny możnowładcze doczekały się już kilku opracowań. Wśród nich do najbardziej znaczących  należą  prace 
Włodzimierza Dworzaczka o Leliwitach Tarnowskich2, Janusza Kurtyki o Tęczyńskich3 oraz Jerzego Sperki o Szafrańcach 
herbu Stary Koń4. W ten cykl studiów nad polskim możnowładztwem późnego średniowiecza wpisuje się rozprawa Roberta 
Bubczyka. Kurozwęckim poświęcono dotychczas zaledwie kilka artykułów i przyczynków5. Z zainteresowaniem należy więc 
przyjąć  pojawienie się naukowej monografii,  dotyczącej  jednej z ważniejszych polskich rodzin możnowładczych. 

Roberta Bubczyka skłoniła do podjęcia problematyki kariery rodziny Kurozwęckich szczególna rola jej przedstawicieli 
w dziejach państwa polskiego w okresie rządów  Ludwika Andegaweńskiego. Jego praca ma na celu, jak sam pisze we wstę-
pie, „przyczynić się do lepszego rozpoznania zasad, na jakich opierało się funkcjonowanie  polskiej elity politycznej II poło-
wy XIV wieku" (s. 7). Szerokie rozumienie pojęcia „kariera" sprawia, że autora interesuje nie tylko zdobywanie przez Ku-
rozwęckich coraz wyższych stanowisk w życiu społecznym i politycznym, ale i funkcjonowanie  tej rodziny w możnowładczej, 
a także status majątkowy  i kierunki działalności gospodarczej jej przedstawicieli. Ramy chronologiczne rozprawy wyznacza-
ją,  z jednej strony, pierwsze wzmianki źródłowe o Kurozwęckich, które przypadają  na schyłek rządów  Władysława Łokie-
tka, natomiast z drugiej — śmierć kasztelana krakowskiego Dobiesława z Kurozwęk, która nastąpiła  przed 28 VIII 1397 r. 
Chronologiczno-rzeczowy układ treści sprawia, że praca jest przejrzyście skonstruowana. Składa się ze wstępu, pięciu roz-
działów, zakończenia, bibliografii  i indeksu osób. Każdy z rozdziałów jest podzielony na kilka podrozdziałów, kończy się 
zaś zwięzłym podsumowaniem. Uzupełniają  ją  aneksy, w których zamieszczone są  itineraria Dobiesława z Kurozwęk oraz 
jego synów, Zawiszy i Krzesława z Chodowa. Cennym uzupełnieniem są  także mapa, przedstawiająca  uformowane  w XIV 
stuleciu klucze dóbr ziemskich, oraz tablica genealogiczna, w której uwzględniono również piętnastowiecznych przedstawi-
cieli tej rodziny. Podstawę źródłową  pracy stanowią  wszelkie dostępne opublikowane źródła narracyjne i dokumentowe, 
a także źródła rękopiśmienne, wśród nich przede wszystkim księgi grodzkie i ziemskie. Autor wykorzystał także informacje 
zgromadzone w Kartotece Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego  Województwa Krakowskiego w Średniowieczu 
Instytutu Historii PAN. W pracy zastosował metodę testacyjno-genealogiczną,  oprócz niej posiłkował się kryterium imio-
nowym oraz metodą  retrogresji i przynależności dóbr. 

Rozdział pierwszy przynosi informację  o powiązaniach  rodzinnych Kurozwęckich w XIV w. i herbie Poraj. Na szcze-
gólną  uwagę zasługują  ustalenia autora na temat początków  rodu Porajów w Małopolsce, które odbiegają  od dotychczas 
przyjmowanych w literaturze poglądów,  że osiedlili się oni na jej terenie już w pierwszej połowie XIII w. R. Bubczyk prze-
konywująco  dowiódł, że Poraje przybyli do Małopolski na początku  XIV w. z ziemi sieradzkiej6. Za protoplastę Kurozwęc-
kich uznał Zawiszę z Młynów, syna Czestka, który dzięki wiernej służbie Władysławowi Łokietkowi stworzył podstawy poli-
tyczne i materialne dla swego rodu. Trafny  jest wniosek, że sieradzkim przybyszom wkomponowanie się w małopolską  elitę 
władzy umożliwiły koligacje z wpływowymi rodami Odrowążów,  Bogoriów, Niesobiów, Okszów i Lisów (s. 29). 

Przedstawieniu przebiegu karier trzech pokoleń rodziny Kurozwęckich poświęcono następne trzy rozdziały (II-IV), 
których wewnętrzną  konstrukcję wyznaczają  poszczególne etapy w karierze panów z Kurozwęk. W polu zainteresowań au-
tora znaleźli się Zawisza z Młynów, Mikołaj Puszcz ze Sprowy i Dobiesław z Kurozwęk oraz jego dwaj synowie, Zawisza 
i Krzesław z Chodowa. Drogi kariery swych bohaterów przedstawił na szerokim tle dziejów politycznych Polski w XIV stu-
leciu. Omówił wyczerpująco  nie tylko ich działalność polityczną  (m.in. kontakty z królem, rolę w polityce państwa), ale 
również działalność wynikającą  z piastowanych urzędów. Wnioski o roli politycznej panów z Kurozwęk wyciągał  w oparciu 

1 W. Fałkowski, Badania  nad  elitą  władzy  w Polsce w późnym średniowieczu  i w czasach nowożytnych, Przegl. Hist. 76,1985, z. 1, s. 138. 
2 W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy.  Z  dziejów  możnowładztwa  małopolskiego.  WiekXIV-XV,  Warszawa 1971. 
3 J. Kurtyka, Tęczyńscy.  Studium  z dziejów  polskiej  elity możnowładczej  w średniowieczu,  Kraków 1997. 
4 J. Sperka, Szafrańcowie  herbu Stary  Koń.  Z  dziejów  kariery  i awansu w późnośredniowiecznej  Polsce, Katowice 2001. 
5 E. Gaczoł, Rola polityczna Zawiszy  z Kurozwęk,  „Krzysztofory",  19, 1992, s. 25-40; F. Kronenberg, Rola polityczna panów z Kurozwęk  w XIV  wieku, 
Mies. Herald., 17,1938, s. 150-155,171-182; ibid., 18,1939, s. 24-26, 39-42, 56-59, 72-74; K. Ożóg, Kurozwęccy  a spór o biskupstwo  krakowskie  w roku 
1392, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne", 123, 1997, s. 57-74; A. Strzelecka, Kurozwęcki  Dobiesław,  w: PSB, t. 16, 
s. 267-269; taż, Kurozwęcki  Krzesław,  ibid., s. 270-271; taż, Kurozwęcki  Zawisza,  ibid., s. 277-278. 
6 Szerzej argumenty w tej kwestii R. Bubczyk przedstawił już we wcześniejszym artykule Uwagi  o protoplastach  rodziny  Kurozwęckich  w Małopolsce 
w XIII  wieku,w: Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej,  red. S. K. Kuczyński, t. VIII, Warszawa 1999, s. 113-129. 
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0 analizę kompetencji piastowanych przez nich urzędów, uczestnictwa w radzie królewskiej, a także obecności na listach 
świadków dokumentów królewskich lub wystawianiu własnych dyplomów. W tym ostatnim wypadku należy podkreślić, że 
zawsze starał się wyjaśnić, co oznaczała obecność Kurozwęckich w danym miejscu i czasie. 

Początki  kariery politycznej panów z Kurozwęk, które przypadły na schyłek rządów  Władysława Łokietka i panowanie 
Kazimierza Wielkiego, omówił Robert Bubczyk w rozdziale drugim. W świetle jego ustaleń małopolskich Porajów wprowa-
dził na scenę polityczną  Zawisza z Młynów, który sprawował najpierw najniższy w hierarchii dworskiej urząd  podkoniego 
krakowskiego lub sandomierskiego, a następnie (przed 1335 r.) awansował na chorążego  sandomierskiego. Ambitną  drogę 
ku górze rozpoczęli jego synowie, Dobiesław z Kurozwęk i Mikołaj Puszcz ze Sprowy. Autor słusznie spostrzegł, że Dobie-
sławowi udany start w karierze politycznej zapewniło małżeństwo z córką  Pawła Bogorii oraz pozycja jego ojca w elicie wła-
dzy. Następnie dokładnie omówił kolejne awanse Dobiesława, od urzędu podstolego krakowskiego w 1345 r. do objęcia 
w 1368 r. stanowiska wojewody krakowskiego. Zdaniem Bubczyka, o stopniowym umacnianiu się pozycji Dobiesława w eli-
cie władzy decydowały przede wszystkim jego współpraca z Kazimierzem Wielkim, a także doskonały zmysł polityczny, któ-
ry przejawiał się w asekuracyjnej postawie tego Poraja wobec zmieniających  się tendencji w polityce zagranicznej Króle-
stwa. Interesujące  są  rozważania na temat mechanizmów przebiegu kariery kościelnej Zawiszy z Kurozwęk, której początki 
przypadły na czas piastowania przez jego ojca urzędu kasztelana wiślickiego (1356-1368). Objęcie przez Zawiszę w 1353 r. 
kanonii krakowskiej, a w 1366 r. archidiakonatu należy — zdaniem autora — wiązać  z jego pokrewieństwem z biskupem 
krakowskim Bodzętą.  Przykład ten dobrze ilustruje ogólną  prawidłowość, że posiadanie w elicie swojego przedstawiciela 
ułatwiało awans innym członkom rodziny. Prawdopodobna wydaje się hipoteza, że Zawisza wkrótce po objęciu kanonii 
krakowskiej (1353) odbył studia prawnicze na uniwersytecie w Awinionie (s. 60, 73). Natomiast drobną  pomyłką  jest dato-
wanie małżeństwa Kaźka słupskiego z Małgorzatą  Siemowitówną  na 1368 r. (s. 81), co poddał w wątpliwość  Kazimierz Ja-
siński na korzyść daty 1 lub 2 kwietnia 1369 r.7 

Błyskotliwy rozwój kariery Kurozwęckich w latach rządów  Ludwika Węgierskiego przedstawił autor w rozdziale trze-
cim, który jest zarazem najobszerniejszą  częścią  pracy. Omówił postawę Kurowęckich wobec nowego władcy, ich wpływ na 
podejmowane przez niego decyzje, a także miejsce w ówczesnej elicie władzy. W interesujący  sposób przedstawił relacje na 
linii Kurozwęccy — monarcha — inne małopolskie rodziny możnowładcze. Na uwagę zasługuje spostrzeżenie, że małopol-
skich Porajów łączyło  „silne poczucie solidarności z przedstawicielami urzędniczego rycerstwa własnej dzielnicy, reprezen-
tującego  te same poglądy"  (s. 136). Trafny  jest wniosek, że na początku  lat osiemdziesiątych  XIV stulecia Kurozwęc-
cy osiągnęli  przewagę wśród panów krakowskich. Sprawiły to awanse Zawiszy z Kurozwęk na biskupstwo krakowskie 
w 1380 r. oraz jego ojca, Dobiesława, na kasztelanię krakowską  w 1381 r. Odbiciem dominującej  pozycji panów z Kurozwęk 
w elicie władzy w schyłkowym okresie rządów  Ludwika Węgierskiego było wejście kasztelana krakowskiego Dobiesława 
1 jego syna, biskupa krakowskiego, Zawiszy w skład pięcioosobowego kolegium rządców  Królestwa Polskiego. Oprócz nich 
wysoką  pozycję w elicie władzy zajmował młodszy syn Dobiesława, Krzesław z Chodowa, który w 1375 r. awansował na ka-
sztelana sądeckiego,  a w trzy lata później (1378) uzyskał dodatkowo sędzstwo ziemskie sądeckie.  R. Bubczyk w interesujący 
sposób wyjaśnił, dlaczego Kurozwęccy, a nie inni panowie małopolscy osiągnęli  w czasie rządów  andegaweńskich najwyższe 
godności. Na pierwszym miejscu wymienił poparcie dynastii, której Kurozwęccy byli silną  podporą.  W świetle jego ustaleń 
Ludwik Węgierski zawdzięczał małopolskim Porajom przeforsowanie  kandydatur do tronu polskiego jego córki Katarzyny 
w 1374 r., a następnie, w 1379 r. Marii oraz zlikwidowanie roszczeń Władysława Białego w 1376 r. (s. 141). Istotną  rolę 
odegrały również uzdolnienia i zmysł polityczny Zawiszy z Kurozwęk, którego autor słusznie uważa za najwybitniejszego 
wśród Kurozwęckich (s. 152). Uzupełniając  jego rozważania, warto dodać, że Zawisza z Kurozwęk był jedną  z tych wybit-
nych jednostek, których pojawienie się w przełomowym okresie andegaweńskim miało decydujący  wpływ na utrzymanie 
wysokiej pozycji rodziny w skali wielopokoleniowej8. Zgadzam się z poglądem  autora, że władca przy obsadzie najwyższych 
urzędów musiał liczyć się ze zdaniem politycznej elity miejscowego rycerstwa. R. Bubczyk dostrzegł tę prawidłowość na 
przykładzie Wielkopolski (s. 126). Natomiast zbyt mało uwagi poświęcił wyjaśnieniu motywów postępowania swych bohate-
rów. Postawił interesujące  pytanie, na ile lojalna postawa Kurozwęckich wobec Andegawenów wyrażała polską  rację stanu, 
na ile zaś wynikała z partykularnych interesów rodzinnych. Szkoda, że wycofał  się przed podaniem własnego zdania na ten 
temat (s. 134). 

Interesującym  problemem badawczym są  również widoczne w działalności politycznej małopolskich Porajów przejawy 
solidarności rodzinnej. Dzięki poparciu Zawiszy z Kurozwęk jego brat stryjeczny, Sieciej z Chmielnika, syn Mikołaja Pusz-
cza, otrzymał godność kanonika krakowskiego, natomiast Mikołaj z Młynów awansował na prepozyturę skalbmierską 
(s. 143-144). Z kolei za sprawą  Dobiesława jego brat, Jakusz z Młynów, objął  urząd  ziemski stolnika krakowskiego, nato-
miast Sieciej z Chmielnika został wprowadzony na dwór królowej Jadwigi (s. 168). Cenne są  uwagi na temat finansowego 
wspierania przez biskupa krakowskiego członków własnej rodziny. W 1381 r. erygował on w Chodowie kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciela i utworzył tam parafię,  co miało istotny wpływ na rozwój gospodarczy dóbr rodowych. 
Uzupełniając  rozważania autora, warto zauważyć, że wspomniane w pracy (s. 212) umieszczenie przez Zawiszę własnego 

7 K. Jasiński, Zjazd  na Mazowszu  w kwietniu  1369 r. i jego geneza. Ze  studiów  nad  itinerarium Kazimierza  Wielkiego,  w: tenże, Prace wybrane z nauk po-
mocniczych historii, Toruń1996, s. 286. Pierwodruk: „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia" 9,1973, s. 59-69. 
8 Na rolę wybitnych jednostek w procesie wyłaniania się rodzin możnowładczych zwrócił ostatnio uwagę J. Kurtyka, Posiadłość,  dziedziczność  i prestiż. 
Badania  nad  późnośredniowieczną  i wczesnonowożytną własnością możnowładczą  w Polsce XIV-XVII  wieku,  Rocz. Hist. 65,1999, s. 182. 
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herbu na portalu w katedrze krakowskiej, w świetle badań Marii Koczerskiej, może być dowodem na istnienie w obrębie 
Porajów świadomości genealogicznej9. 

Następny rozdział dotyczy działalności politycznej Kurozwęckich w czasie bezkrólewia po śmierci Ludwika Andega-
weńskiego oraz w pierwszych latach rządów  Jadwigi i Władysława Jagiełły (1382-1397). Autor omówił w nim postawy poli-
tyczne Kurozwęckich wobec konfliktów  wewnętrznych, wstrząsających  państwem polskim w tym okresie, oraz udział swych 
bohaterów w doprowadzeniu do unii z Litwą.  Okres ten był zarazem czasem stopniowego upadku znaczenia politycznego 
Kurozwęckich. Na szczególną  uwagę zasługują  rozważania na temat przyczyn oraz objawów kryzysu tej rodziny, które 
R. Bubczyk zauważył już w okresie bezkrólewia. Trafny  jest wniosek, że zmierzch świetności rodziny zapoczątkowała 
przedwczesna śmierć biskupa krakowskiego Zawiszy 12 I 1382 r. Już w latach 1382-1384 na czoło elity politycznej wysunęli 
się Leliwici (Tarnowscy, Melsztyńscy) i Topory, którzy odegrali główną  rolę we wprowadzeniu Władysława Jagiełły na tron 
polski. Autor wykazał, że u schyłku lat osiemdziesiątych  Kurozwęccy zostali odsunięci przez Jadwigę i jej małżonka od 
wpływu na ważne decyzje państwowe. Świadczyło o tym przede wszystkim odwołanie Krzesława z Chodowa ze starostwa 
wielkopolskiego w 1389 r. oraz podważenie przez parę królewską  wyboru kapitulnego Siecieja z Chmielnika w 1392 r. na 
biskupstwo krakowskie. Zdaniem R. Bubczyka, zmierzch znaczenia Kurozwęckich był spowodowany kłopotami zdrowotny-
mi Dobiesława, wynikającymi  z jego podeszłego wieku, oraz niewielkimi zdolnościami jego syna, Krzesława z Chodowa, 
który nie wykazywał takiej aktywności i zmysłu politycznego, jak jego przedwcześnie zmarły brat. W podsumowaniu tej czę-
ści pracy autor zasygnalizował, że wysoką  pozycję rodzinie przywrócił syn Krzesława z Chodowa, Mikołaj z Michałowa, któ-
ry w 1430 r. objął  kasztelanię krakowską. 

Rozdział ostatni poświęcony jest analizie źródeł dochodów Kurozwęckich, na które składały się uposażenia urzędnicze 
oraz dobra ziemskie. Omówiono w nim również działalność gospodarczą  panów z Kurozwęk. Autor wykazał, że majątek 
Kurozwęckich został ukształtowany już w czasach Kazimierza Wielkiego, natomiast rządy  andegaweńskie nie wpłynęły 
w znaczący  sposób na jego powiększenie. Było to spowodowane przede wszystkim tym, że Ludwik Węgierski nie praktyko-
wał sposobu wynagradzania oddanych mu dostojników drogą  nadań ziemskich. Słusznie jednak badacz zwrócił uwagę, że 
istniała zależność między pozycją  urzędniczą  i rozwojem majątku  rodziny (s. 230). Wraz ze wzrostem politycznego znacze-
nia rodziny powiększał się jej majątek,  natomiast zmierzch rodziny w końcu XIV stulecia spowodował wyprzedaż części 
dóbr ziemskich. W świetle badań R. Bubczyka w posiadaniu małopolskich Porajów oprócz kluczy dóbr michałowskiego, 
młyńskiego, chodowskiego i kurozwęckiego znajdowały się zamek i miasto Kurozwęki, a także parcela i dom drewniany 
w Krakowie. Własność ziemską  rodziny Kurozwęckich w XIV stuleciu ilustruje zamieszczona w pracy mapa. Natomiast 
brakuje zestawień tabelarycznych, które w sposób bardziej czytelny niż suchy tekst ukazywałyby chronologiczne formowa-
nie się majątku  rodzinnego. 

Zaletą  pracy R. Bubczyka są  rzetelnie opracowane itineraria dwóch urzędników świeckich, Dobiesława z Kurozwęk 
i Krzesława z Chodowa, oraz dostojnika kościelnego, Zawiszy z Kurozwęk. Badania nad itinerariami zapoczątkował  w la-
tach siedemdziesiątych  Antoni Gąsiorowski,  który opracował itinerarium Władysława Jagiełły10. W następnych latach kon-
tynuowano ten niezwykle potrzebny nurt badań przede wszystkim w odniesieniu do władców i możnych, natomiast w nie-
wielkim stopniu uwzględniano duchownych11. Opracowane przez autora itinerarium Zawiszy z Kurozwęk stanowi ciekawy 
przykład rozszerzenia tego typu badań. 

Praca Roberta Bubczyka zawiera cenny materiał do dalszych badań nad przebiegiem karier świeckich i kościelnych 
w późnośredniowiecznej Polsce oraz czynnikami warunkującymi  ich powodzenie. Umiejętność analizy źródeł, wyciągania 
na ich podstawie wniosków i formułowania  prawdopodobnych hipotez to najważniejsze jej zalety. Książka  jest również na-
pisana przystępnym językiem, natomiast pewnym jej mankamentem jest brak streszczenia w języku obcym. Wydaje się, że 
został uczyniony znaczący  krok na drodze do opracowania monografii  rodziny Kurozwęckich w średniowieczu. Szerszego 
ujęcia będzie wymagało m.in. zagadnienie społecznego funkcjonowania  przedstawicieli tej rodziny, np. grono własnej 
klienteli. 

W środowisku mediewistycznym lubelskim z dużym powodzeniem kontynuowane są  badania nad problematyką  karier 
politycznych w średniowiecznej Polsce, które zostały zapoczątkowane  znakomitą  rozprawą  Kazimierza Myślińskiego o Dy-
mitrze z Goraja12. 

Mariusz  'Weber 
Poznań 

9 Według ustaleń M. Koczerskiej, szerokie poczucie pokrewieństwa odzwierciedlają  wszelkiego rodzaju wyobrażenia herbu — zob. M. Koczerska, 
świadomość  genealogiczna  możnowładztwa  polskiego  w XV  wieku. Podstawy  i środki  wyrazu, w: Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej,  red. S. K. Kuczyń-
ski, t. II, Warszawa 1982, s. 303. 
1 0 A. Gąsiorowski,  Itinerarium  króla  Władysława  Jagiełły  (1386-1434),  Warszawa 1972. 
1 1 Wśród dostojników kościelnych itinerarium doczekali się m.in.: arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski (1402-1411) — S. A. Sroka, Przyczynki 
do  biografii  arcybiskupa  gnieźnieńskiego  Mikołaja  Kurowskiego,  „Nasza Przeszłość", 73, 1990, s. 293-305; arcybiskup Wojciech Jastrzębiec — G. Li-
chończak-Nurek, Wojciech  herbu Jastrzębiec,  arcybiskup  i mąż stanu (ok.  1362-1436),  Kraków 1996, s. 247-265; Piotr z Kobylina — J. Krzyżaniakowa, 
Piotr z Kobylina  — sylwetka  późnośredniowiecznego  prałata,  w: Homines  et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów.  Studia  historyczne ofiarowane  Antonie-
mu Gąsiorowskiemu  w sześćdziesiątą  piątą rocznicę urodzin,  Poznań1997, s. 354-357 (aneks: Miejsca  i daty  pobytu Piotra zKobylina). 
1 2 K. Myśliński, Dzieje kariery  politycznej  w średniowiecznej  Polsce. Dymitr z Goraja 1340-1400, Lublin 1982. 


