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Anna S u p r u n i u k , Otoczenie  księcia  mazowieckiego  Siemowita  IV  (1374-1426).  Studium 
o elicie  politycznej  Mazowsza  na przełomie  XIV  i XV  wieku,  „Res Humanae. Studia", t. 5, 
Wydawnictwo DiG, Warszawa 1998, ss. 374. 

Panowanie Siemowita IV (1374-1426) było niezwykle ważnym okresem w dziejach Mazowsza. W tym właśnie okre-
sie księstwo płockie przeszło znaczne przekształcenia, zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Władca prowadził szeroko 
zakrojoną  akcję przenoszenia posiadłości książęcych  na prawo chełmińskie, rozwijał także strukturę administracyjną  swojej 
dzielnicy. Warto wspomnieć również o ambitnych, acz nieudanych, planach politycznych, zmierzających  do objęcia tronu 
polskiego. Siemowit IV rządził  52 lata. Przez ten czas pojawiła się w księstwie grupa osób, które dzięki bliskiej współpracy 
z władcą  osiągnęły  wysoką  pozycję polityczną  i majątkową.  Ich potomkowie mogli więc wejść do grona najmożniejszych 
rodów mazowieckich. Elitę tę badał przed laty Jan Piętka1. Obecnie, dzięki pracy Anny Supruniuk, możemy przyjrzeć się 
bliżej kolejnym etapom kształtowania się tej grupy. 

Autorka omawia kolejno dzieje panowania Siemowita IV, formy  sprawowania władzy, strukturę urzędniczą  i otoczenie 
książęce.  Drugą  część książki  stanowią  biogramy osób związanych  z księciem oraz aneksy, zawierające  wykazy urzędników 
Siemowita IV oraz jego itinerarium. 

A. Supruniuk postawiła przed sobą  zadanie zbadania składu osobowego i roli politycznej otoczenia księcia Siemowita 
IV (s. 13). Pojęcie „otoczenia", czyli wszystkich osób pojawiających  się w pobliżu księcia, zwłaszcza na jego dokumentach, 
sugeruje szersze ujęcie tematu niż zastosowanie pojęcia „elita". Sama jednak Autorka zastrzega się, że kryterium występo-
wania w testacjach dokumentów jest zawodne i powoduje wyłączenie  np. osób pełniących  misje dyplomatyczne poza Mazo-
wszem. Nie znajdziemy też, ze względu na specyfikę  zachowanych źródeł, zbyt wielu informacji  o ludziach pełniących 
funkcje  „usługowe" na dworze książęcym. 

Podstawą  badań była metoda testacyjno-genealogiczna, z wykorzystaniem listy świadków dokumentów książęcych.  Na 
ich podstawie powstał zbiór ponad 200 osób, które zakwalifikowała  Autorka do otoczenia książęcego.  Nie podała jednak, 
niestety, informacji  o częstotliwości występowania poszczególnych osób w testacjach dokumentów książęcych.  Pozwoliłoby 
to na wydzielenie grupy osób najczęściej pojawiających  się w otoczeniu książęcym,  a więc mających  największy wpływ na 
politykę książęcą.  Zestawienia takie są  standardem w tego typu badaniach2. Dla zrekonstruowania karier, przynależności 
rodowej, związków  rodzinnych, spraw majątkowych  tej grupy niezbędne okazało się sięgnięcie do Metryki Mazowieckiej 
i ksiąg  sądowych.  Dla Mazowsza nie zachowały się rejestry skarbowe, co spowodowało wspomniane pominięcie niższego 
personelu dworskiego. Zebrane w ten sposób wiadomości zawarte są  w biogramach osób z otoczenia książęcego,  zajmują-
cych niemal połowę książki. 

Biogramy te stanowią  nie tylko najpełniejsze, a w wielu przypadkach jedyne, zestawienie informacji  o przedstawicie-
lach książęcego  otoczenia. Są  też przykładem wykorzystania metod badawczych wypracowanych przez „toruńską  szkołę ge-
nealogiczną"  i z powodzeniem stosowanych w badaniach nad rozmaitymi grupami społeczeństwa Polski średniowiecznej3. 
Niezwykle szeroka kwerenda pozwoliła A. Supruniuk zebrać dane niezastąpione  przy dalszych badaniach nad mazowiecką 
elitą.  Niekiedy mamy do czynienia z mini-biografiami  (np. Abraham Socha), czasem zaś z informacją  jedno- lub dwuzda-
niową.  Można się więc zastanawiać, czy przyjęta przez Autorkę definicja  „otoczenia książęcego"  nie jest zbyt pojemna i czy 
nie wystarczyłoby skupić się na najważniejszych urzędnikach, o których siłą  rzeczy mamy najwięcej informacji. 

Zebrane w biogramach wiadomości powinny dostarczyć wystarczająco  dużo materiału do przeprowadzenia wyczerpu-
jącej  i wszechstronnej analizy otoczenia książęcego.  Czytelnik czuje się więc nieco zaskoczony konstrukcją  pracy. A. Supruniuk 
rozpoczyna od obszernego przedstawienia dziejów politycznych Mazowsza za panowania Siemowita IV. Jest to najobszer-
niejsze i najbardziej wyczerpujące  przedstawienie działań tego władcy4. Ten, skądinąd  pożyteczny i niezwykle skrupulatnie 
udokumentowany źródłowo, rozdział wydaje się nieco rozsadzać ramy książki.  Autorkę usprawiedliwia fakt,  iż bez dokła-
dnego zbadania polityki książęcej  trudno byłoby badać otoczenie władcy, zwłaszcza zaś czynniki wpływające  na jego 
kształtowanie się. 

Rozdział drugi poświęcono formom  sprawowania władzy. Książęta  mazowieccy praktycznie nie byli ograniczani w swoich 
decyzjach dotyczących  spraw państwowych. Mimo to wykształciły się grupy doradcze, przede wszystkim rada książęca, 
której kompetencje, a nawet samo istnienie jeszcze do połowy XIV w., wzbudzają  wciąż  dyskusje. Za czasów Siemowita IV 
rada była już zapewne instytucją  o określonym składzie, często zwoływaną.  Ważną  rolę w sprawowaniu władzy odgrywały 
także wiece i sądy  książęce.  Te ostatnie odbywały się w czasie dokonywanych przez księcia objazdów. Na podstawie zesta-
wionego przez siebie itinerarium Siemowita IV Autorka dokonuje analizy terminów podróży i miejsc pobytu władcy. 

1 J. Piętka, Mazowiecka  elita feudalna  późnego średniowiecza,  Warszawa 1975. 
2 Por. M. Wilska, Objazdy  księcia Janusza  Starszego:  strukturą  władzy  i środowisko  dworskie  na Mazowszu,  w: Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej,  t. 2, 
Warszawa 1982, s. 161-168; W. Fałkowski, Elita  władzy  za panowania Kazimierza  Jagiellończyka  (1447-1492),  Warszawa 1992, s. 22-38. Dyskusję 
o przydatności list świadków dla badań nad najbliższym otoczeniem władcy wywołał artykuł I. Sułkowskiej-Kurasiowej, Doradcy  Władysława  Jagiełły, 
w: Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej,  t. 2, Warszawa 1982, s. 187-221. Polemizowała z nim G. Klimecka, Czy rzeczywiście „doradcy  Władysława 
Jagiełły"?,  w: ibid., t. 4, Warszawa 1990, s. 214-235. 
3 Osiągnięcia  badawcze tej szkoły omówił J. Bieniak, Możliwości  i zadania  polskich  genealogów-mediewistów,  w: Tradycje  i perspektywy  nauk pomocni-
czych historii w Polsce, Kraków 1995, s. 77-79, zwłaszcza przypisy 5-13, gdzie podana literatura. 
4 A. Supruniuk jest również autorką  biogramu tego władcy w PSB, t. 27, Warszawa-Kraków 1996. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

Specjalne znaczenie ma tu analiza składu osób podróżujących  wraz z księciem — szczególnie zaufanych  i potrzebnych. 
Stale przy księciu przebywali najwyżsi urzędnicy centralni, kancelaryjni i dworscy. Zmieniali się natomiast urzędnicy ziems-
cy, niezbędni zwłaszcza przy sprawowaniu sądownictwa.  A. Supruniuk zwraca również uwagę na wyjazdy poza własne 
księstwo do Krakowa i Malborka. Cały ten rozdział, mimo iż oparty na bardzo ubogich przekazach źródłowych, służy 
pokazaniu miejsca możnowładztwa w systemie władzy książęcej.  Możni pełnili w otoczeniu księcia funkcję  doradczą,  wcho-
dząc  w skład rady, wspomagali w sprawowaniu sądów  czy wreszcie towarzyszyli Siemowitowi IV w wyjazdach dyplomatycz-
nych. Brakuje jednak w rym rozdziale próby pokazania wpływu konkretnych osób z otoczenia książęcego  na decyzje władcy. 

Struktura urzędnicza księstwa, omówiona w rozdziale trzecim, została odziedziczona po Siemowicie III. On to rozpo-
czął  reformy  zmierzające  do reorganizacji urzędów. Jego dzieło kontynuowali synowie — Janusz I i Siemowit IV Hierar-
chia urzędnicza była trojakiego rodzaju: dworska, ziemska i administracyjna. Dwór książęcy,  acz niewątpliwie  mniejszy niż 
królewski, był i tak stosunkowo liczny (ok. 60-100 osób). Z czasów Siemowita IV znamy kilku kolejnych marszałków, 
kuchmistrzów, podczaszego, ale również błazna, czapnika i sokolnika. Niestety, nie zbadano dotychczas kancelarii książę-
cej, tak więc nie wyszła tu Autorka poza kilka podstawowych ustaleń. Hierarchia ziemska w czasach Siemowita IV również 
była już unormowana. Jedynie w ziemi bełskiej, otrzymanej od Jagiełły w 1388 r., należało zbudować strukturę urzędniczą. 
Była ona jednak niepełna. Przyczyn takiego stanu upatruje badaczka w zbyt słabej kolonizacji mazowieckiej tego obszaru, 
którą  właśnie Siemowit IV rozpoczął  oraz w traktowaniu tej ziemi jako prywatnego uposażenia skarbu książęcego.  A. Su-
pruniuk wskazuje na analogiczną  sytuację Rusi Czerwonej za Kazimierza Wielkiego. Temu władcy zawdzięcza Mazowsze 
swoją  strukturę administracyjną.  Kazimierz wprowadził tu bowiem, wzorowany na Koronie, urząd  starosty ziemskiego. 
Siemowit III ustanowił dodatkowo urząd  starosty generalnego. 

Obsadę i kompetencje urzędów ziemskich omówiła Autorka na podstawie dotychczasowej literatury, przede wszyst-
kim pracy Adama Wolffa5.  Charakter podsumowania stanu wiedzy mają  również części dotyczące  nominacji na urzędy, ich 
uposażenia, kumulacji i systemu awansów. Wydaje się, że w zbyt małym stopniu wykorzystany został materiał zebrany 
w biogramach. Przy omawianiu kompetencji poszczególnych urzędników można było pokusić się o wskazanie konkretnych 
przykładów. 

W porównaniu z tymi trzema obszernymi rozdziałami dziwi nieco szczupłość rozważań zasadniczych dla pracy, a więc 
dotyczących  otoczenia książęcego.  Dzięki długiemu okresowi panowania tego władcy można obserwować kolejne etapy 
jego kompozycji. A. Supruniuk kolejno analizuje pochodzenie i kwalifikacje  osób z otoczenia książęcego  oraz pokazuje 
kolejne fazy  jego budowy. 

Otoczenie księcia składało się niemal wyłącznie  z Mazowszan, w większości posesjonatów z ziemi płockiej. Nie udało 
się Autorce, ze względu na specyfikę  źródeł, wyodrębnić przybyszów czy to z innych ziem polskich, czy z państwa krzyżac-
kiego, Śląska  i Litwy. Ich obecność w otoczeniu księcia jest wszakże wielce prawdopodobna, jako że Siemowit IV utrzymy-
wał ożywione stosunki zarówno z Zakonem, księstwami śląskimi,  a dzięki żonie — Litwince do Płocka trafiać  musieli także 
Litwini. Żaden jednak nie-Polak nie sprawował urzędu. Ten brak obcych w otoczeniu książęcym  wskazuje, że albo nie było 
ich zbyt wielu, albo też książę  świadomie odsuwał ich od siebie, być może nie chcąc  narażać się Mazowszanom. Badaczka 
zajęła się także przynależnością  rodową  osób z otoczenia książęcego.  Prawdziwymi „monopolistami" były rody Prawdziców 
(21 osób), Rawiczów (11) i Łabędziów (10). Braki źródłowe nie pozwoliły na ustalenie stopnia wykształcenia osób z oto-
czenia władcy. O ile wykształcenie nie było niezbędne do objęcia urzędu, o tyle już praca w kancelarii wymagała go. Wśród 
pracowników kancelarii w tym czasie widzimy m.in. późniejszego biskupa płockiego Stanisława Pawłowskiego. Chociaż 
sami wyżsi urzędnicy nie mogli się poszczycić edukacją,  to starali się ją  zapewnić swoim synom, zwłaszcza tym przeznaczo-
nym do kariery duchownej. 

Autorka podzieliła panowanie Siemowita IV na trzy okresy i według nich omawia etapy budowy otoczenia książęcego. 
Lata 1374-1381 to początek  samodzielnych rządów  Siemowita. Młody władca w pierwszym rzędzie zajął  się tworzeniem 
kancelarii, jako niezbędnej w administrowaniu dzielnicą.  Miał także własną  hierarchię dworską,  wśród której dominującą 
rolę odgrywali przedstawiciele rodu Łabędziów. Urzędnicy dworscy byli jednak w tym okresie mianowani przez Siemowita 
III. Drugi okres to burzliwe lata 1382-1385. Wtedy doszło do wprowadzenia na urzędy wielu ludzi nowych, którzy swój 
awans zawdzięczali wyłącznie  Siemowitowi IV. W tym czasie w jego otoczeniu znalazło się wielu przedstawicieli Korony, 
popierających  pretensje do tronu polskiego. Trzeci wreszcie okres stanowią  lata 1386-1426. Przez 40 lat możemy obserwo-
wać krzepnięcie i rozwój mazowieckiej elity. W tym też miejscu Autorka, analizując  skład otoczenia książęcego,  stara się 
wskazać czynniki kształtujące  grupę najmożniejszych rodów mazowieckich. Ich potęga ekonomiczna związana  była z nada-
niami książęcymi  oraz umiejętnym pomnażaniem dóbr drogą  zakupów czy zamiany. Starano się także o zapewnienie 
„dziedziczenia" urzędów. Obejmowanie przez synów bezpośrednio tego samego urzędu po ojcach jest stosunkowo rzadkie 
(Autorka doliczyła się tylko czterech rodzin, w których ten sam urząd  sprawowali kolejni potomkowie). O wiele częstsze 
było raczej „dziedziczenie" pozycji dygnitarskiej, czyli obejmowanie przez syna innego równie wysokiego urzędu jak ojciec. 
W tym miejscu pojawia się problem protekcji jako drogi do kariery. Na Mazowszu, co wielokrotnie podkreślano, silne było 
poczucie solidarności rodowej. Przejawem tego zjawiska były przywileje rodowe nadawane na prośbę członka rodu aktual-
nie sprawującego  wysoki urząd.  Z czasów Siemowita IV zachowało się sześć takich przywilejów, dla rodu Gozdawów, 
Trzasków, Radwanów, Bolestów, Lubów i Rogalów. Możni współrodowcy ułatwiali także swoim krewniakom karierę urzędni-

5 A. Wolff,  Studia  nad  urzędnikami  mazowieckimi,  Wrocław 1962. 
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czą.  Również małżeństwa stanowiły czynnik wspomagający  dostanie się do elity. Ważne było także partycypowanie w do-
chodowych beneficjach  kościelnych. 

Nie poświęciła Autorka uwagi stosunkom pomiędzy księciem a biskupami płockimi. Nie wiemy, czy biskupi pojawiali 
się w otoczeniu książęcym  i czy wpływali na jego decyzje. A przecież jeden z bliskich współpracowników księcia, Stanisław 
Pawłowski, został wybrany biskupem. W zbyt małym stopniu Autorka wykorzystała możliwość porównania otoczenia Sie-
mowita IV z otoczeniem księcia Janusza Starszego, równolegle rządzącego  księstwem czersko-warszawskim. Byłoby to 
tym istotniejsze, że zajmująca  się środowiskiem dworskim Janusza Starszego praca M. Wilskiej nie ukazała się drukiem6. 

W zakończeniu Autorka podsumowuje wnioski ze swoich badań. Dopiero jednak w tym miejscu wyraźnie sformułowa-
na została teza przyświecająca  całej pracy, a mianowicie fakt,  iż na Mazowszu płockim posiadanie wysokiego urzędu nie 
było warunkiem niezbędnym przynależności do grona bliskich współpracowników księcia. Teza ta jest zbyt słabo widoczna 
w rozważaniach o otoczeniu. Do pewnego stopnia może też ona wyjaśniać przyjęcie szerokiej definicji  „otoczenia". 

Książkę  zamykają  dwa aneksy. Pierwszy to spis urzędników Siemowita IV — dworskich i ziemskich. Przy braku 
aktualnego spisu urzędników mazowieckich aneks ten może stanowić znaczącą  pomoc warsztatową.  Drugi dodatek to 
itinerarium księcia Siemowita IV. Szkoda, że tylko przy niektórych zapisach znajdujemy informację  o przyczynach poby-
tu księcia w danym miejscu. Zabrakło np. oznaczenia, kiedy książę  przewodził wiecom. Warto również zwrócić uwagę 
na indeks osób i nazw geograficznych,  w jaki zaopatrzona jest książka.  Znakomicie ułatwia on poruszanie się po pracy. 
Przy postaciach średniowiecznych znajdziemy skrócony cursus honorum, a przy miejscowościach bliższe określenie ich 
położenia. 

Książka  A. Supruniuk jest pracą  ważną.  Zajmie ona poczesne miejsce wśród prac poświęconych dziejom Mazowsza. 
Wartości tej monografii  nie odbiera nieco zachwiana konstrukcja. Zasługą  Autorki jest udostępnienie wartościowych 
materiałów, które staną  się punktem wyjścia dla dalszych badań i niezastąpioną  pomocą  warsztatową.  Dodatkowym atu-
tem książki  jest dobry styl, jasny i nie nużący  czytelnika. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

Stanisław A. Sroka , Polacy  na Węgrzech  za panowania Zygmunta  Luksemburczyka 1387-
-1437,  Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana", Kraków 2001, ss. 192, tabl. 1, map 1. 

Monografia  Stanisława A. Sroki, będąca  wynikiem jego długich i dogłębnych badań prowadzonych w archiwach wę-
gierskich, słowackich i rumuńskich1, udanie wypełnia istniejącą  w historiografii  lukę dotyczącą  karier Polaków na Wę-
grzech za panowania Władysława Jagiełły. Dotychczas zajmujący  się tym problemem badacze mieli do dyspozycji jedynie 
przestarzały artykuł Antoniego Prochaski2 oraz dwa nowsze, niestety także z drobnymi błędami, pióra Antoniego Gąsio-
rowskiego3 i Danieli Dvorakovrej4, wszystkie skupiające  swe zainteresowanie na osobie wojewody siedmiogrodzkiego Ści-
bora ze Ściborzyc. Ponieważ jego udziałem była najświetniejsza kariera na dworze Luksemburczyka jego postać zajmuje 
centralne miejsce w pracy S. A. Sroki, lecz w odróżnieniu od wspomnianych autorów, wyróżnia ją  dodatkowo objęcie 
badaniami polskich duchownych oraz wychodzących  za mąż  na Węgrzech piastowskich księżniczek. 

Duże uznanie budzi historyczny warsztat Autora — pełna kwerenda, zawarte w przypisach cytaty ze streszczanych 
źródeł oraz ich szczegółowa analiza prowadzą  do przedstawionych w prosty sposób wniosków i prawdopodobnych hipotez. 
A. S. Sroka bardzo starannie wykorzystał sześciotomowy Zsigmondkori  Oklevéltâr  (Kodeks dyplomatyczny czasów Zyg-
munta Luksemburskiego), który był źródłem rzadko eksplorowanym przez polskich badaczy5. Wyniki okazały się obiecują-
ce i znacznie poszerzają  wiedzę o rodzinach i dobrach polskich rycerzy na luksemburskich Węgrzech. Oczywiście praca 
zawiera kompletną  bibliografię  i tak ważny w opracowaniach prozopograficznych  indeks nazw osobowych i geograficznych. 

6 M. Wilska, „Mazowieckie środowisko dworskie Janusza I. Studium społeczne", Warszawa 1977 (mszp. pracy doktorskiej). Opublikowane zostały 
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