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Wojciech Jastrzębiec –  
faworyt króla Władysława Jagiełły

Czy Wojciech Jastrzębiec był faworytem króla Władysława Jagiełły? 
Czyli jego ulubieńcem, wybrańcem, jak dziś tłumaczylibyśmy to określenie. 
W średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych w języku polskim takiego 
pojęcia nie było. Ostatnio jednak Sobiesław Szybkowski zwrócił uwagę, że 
znano termin „faworyzowanie”, pochodzący od łacińskiego słowa favor, czyli 
‘wyróżnianie, popieranie, protegowanie’1. Od razu zaznaczę, że w zachowanych 
źródłach Jastrzębiec nigdy tak nie został określony, ale jest to sytuacja podobna 
jak w przypadku innych osób z otoczenia królewskiego, które niewątpliwie 
faworytami królewskimi były. Klasyfikując więc takie osoby, bardziej jesteśmy 
zdani na wyniki badań prozopograficznych niż na konkretne źródła, które jed‑
noznacznie by je tak nazywały2. 

W czasie długiego panowania Władysława Jagiełły przez jego otoczenie 
przewinęło się kilkadziesiąt osób, z których większość skorzystała z łaski 
monarchy. Za takie czy inne zasługi otrzymywali nadania, awansowali na 
urzędach i przejmowali królewszczyzny. Towarzyszyli władcy w podróżach po 
kraju i brali udział w podejmowaniu nieraz bardzo ważnych decyzji państwo‑
wych. Oczywiście jedynie niektórych z tego licznego grona możemy zaliczyć 
do faworytów króla, jego zauszników, tych, którzy znali tajemnice monarchy, 
wpływali na decyzje podejmowane nie tylko oficjalnie na radach królewskich, 
ale zakulisowo, często nadstawiali głowy za niepowodzenia władcy, biorąc od‑
powiedzialność na siebie. Wpływali na obsadę urzędów, polecając na nie swoich 
krewnych, powinowatych czy klientów, umożliwiali im przejęcie dóbr królew‑

1 S. Szybkowski: Kujawscy, dobrzyńscy i łęczyccy faworyci Władysława Jagiełły. W: Śred-
niowieczni władcy i ich otoczenie. Red. J. Sperka. Rzeszów 2018, s. 201–202.

2 Zob. na ten temat: J. Sperka: Faworyci Władysława Jagiełły. W: Faworyci i opozycjoni-
ści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVII wieku. Red. M. Markiewicz, R. Sko‑
wron. Kraków 2006, s. 41–57.
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skich, pośredniczyli w dostępie do monarchy. A to wszystko powodowało, że 
byli raczej mało lubiani przez innych z otoczenia królewskiego, którzy także 
zabiegali o względy3. 

Przyglądając się karierze politycznej Wojciecha Jastrzębca – przez histo‑
ryków już bardzo dobrze rozpoznanej4 – bez wątpienia można stwierdzić, że 
w pewnym okresie spełniał on przedstawione tu kryteria bycia faworytem 
królewskim. Jak zatem doszło do tego, że syn niezamożnego szlachcica z ziemi 
sandomierskiej zdobył tak wysoką pozycję? Wszystko oczywiście wiązało się 
z królem Władysławem Jagiełłą i budową przez niego swego stronnictwa poli‑
tycznego.

Jagiełło, przybywając do Polski i obejmując tron w 1386 roku, zdany był po‑
czątkowo na doradców i otoczenie związane z ugrupowaniem „panów krakow‑
skich” – tych, którzy doprowadzili do jego elekcji i którym zawdzięczał tron. 
Nie znając początkowo ich powiązań rodzinnych oraz zapatrywań politycznych, 
musiał liczyć się z pozycją poszczególnych możnowładców, ich interesami i am‑
bicjami. To nieformalne ugrupowanie tworzyli przedstawiciele małopolskich 
rodzin, wśród których trzeba wymienić przede wszystkim: Melsztyńskich, 
Tarnowskich, Tęczyńskich i Kurozwęckich. Formowanie własnego stronnictwa 
król rozpoczął wkrótce po objęciu tronu, a metody, którymi się posłużył, były 
stare i wypróbowane, choć nie zawsze skuteczne, jeśli chodzi o „panów kra‑
kowskich”. Wszystko ma jednak swoją cenę i właściwie każdego można było 
pozyskać – „wielkich”, a z pewnością tych „małych”. Król początkowo wyciąg‑
nął z obozu „panów krakowskich” osoby mniej znaczące. Dawał im możliwość 
wzbogacenia się przez nadania ziemskie i w miarę możliwości przez awans na 
bardziej eksponowane urzędy ziemskie, dworskie, a przede wszystkim oddając 
im starostwa. Pierwszymi, którzy przystąpili do obozu władcy, byli bezpośredni 
negocjatorzy unii: Piotr Szafraniec, podstoli krakowski, Włodek z Charbinowic, 
cześnik krakowski, Mikołaj z Bogorii, kasztelan zawichojski, i Krystyn z Os‑
trowa, tenutariusz kazimierski5.

3 Tamże.
4 J. Korytkowski: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od r. 1000 

aż do r. 1821. T. 1–2. Poznań 1888 – T. 2, s. 76–147; W. Kłapkowski: Działalność kościelna 
biskupa Wojciecha Jastrzębca. „Warszawskie Studia Teologiczne” 1932, T. 5; J. Krzyżaniako‑
wa: Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Cz. 1–2. Poznań 1972–1979 – Cz. 2, s. 51–62; 
G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech Jastrzębiec i jego rodzina jako przykład kariery w czasach 
jagiellońskich. W: Cracovia – Polonia – Europa. Red. W. Bukowski, K. Ożóg, F. Sikora, 
S. Szczur. Kraków 1995, s. 329–343; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec. Arcy-
biskup i mąż stanu (ok. 1362–1436). Kraków 1996; B. Czwojdrak: Jeszcze o rodzinie Wojciecha 
Jastrzębca. „Studia Historyczne” 1997, T. 40, s. 574–576; K.R. Prokop: Arcybiskupi gnieźnień-
scy w tysiącleciu. Kraków 2000, s. 122 i n.; F. Sikora: Cyrograf Dziersława Rytwiańskiego 
z 1471 roku. W: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi 
Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. J. Smołucha, A. Waśko, T. Graff, 
P.F. Nowakowski. Kraków 2008, s. 109–110.

5 Stronnictwo „panów krakowskich” przedstawił szczegółowo J. Kurtyka: Tęczyńscy. Stu-
dium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków 1997, passim. Ugrupowa‑
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Intensyfikacja działań zmierzająca do przeciągnięcia na stronę króla poszcze‑
gólnych możnowładców oraz promowania własnych ludzi nastąpiła jednak pod 
koniec lat 80. XIV wieku, a nasilenie działań w latach 1393–1396. Przełomem 
okazał się rok 1395, kiedy władcy udało się pozyskać jednego z najwybitniej‑
szych Małopolan (obok Jana z Tęczyna i Jana z Tarnowa) – Spytka z Melsztyna, 
wojewodę i starostę krakowskiego. Wtedy to monarcha nadał mu na prawie 
książęcym Podole Zachodnie, rok później zaś za jego zgodą Spytek przejął 
część księstwa opolskiego po zwycięskiej wojnie z tamtejszymi książętami6.

Władysław Jagiełło, budując swoje zaplecze polityczne, najszybciej zdobył 
przewagę nad „panami krakowskimi” w kancelarii. Dzięki jego protekcji urzęd‑
nicy kancelaryjni niemający wcześniej powiązań z ówczesną elitą polityczną 
osiągnęli w latach 90. XIV wieku godności biskupie, co wiązało się z wejściem 
do rady królewskiej. Byli to wywodzący się ze średniej szlachty Mikołaj z Ku‑
rowa7, Mikołaj Trąba8 i wspomniany Wojciech Jastrzębiec.

nie królewskie z okresu panowania Władysława Jagiełły omówił autor niniejszego artykułu w: 
Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce. Ka‑
towice 2001, s. 261–316. Z ważniejszych opracowań dotyczących ogólnych przemian na polskiej 
scenie politycznej okresu panowania Władysława Jagiełły należy wymienić: E. Maleczyńska: 
Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422–1434. 
Lwów 1936, passim; Taż: Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień 
zachodnich. Wrocław 1947, passim; W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możno-
władztwa małopolskiego. Wiek XIV i XV. Warszawa 1971, passim; J. Krzyżaniakowa: Kance-
laria…, passim; I. Sułkowska ‑Kurasiowa: Doradcy Władysława Jagiełły. W: Społeczeństwo 
Polski średniowiecznej. Red. S.K. Kuczyński. T. 2. Warszawa 1982, s. 188–220; G. Klimecka: 
Czy rzeczywiście „doradcy” Władysława Jagiełły? W: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. 
Red. S.K. Kuczyński. T. 4. Warszawa 1985, s. 214–235; J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański: 
Władysław II Jagiełło. Wrocław 1990, s. 313–323; A. Sochacka: Jan z Czyżowa namiestnik 
Władysława Warneńczyka. Kariera rodziny Półkozów w średniowieczu. Lublin 1993, s. 73–90; 
R. Bubczyk: Charakterystyka współrządów Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły 
w Polsce. „Annales Universitatis Mariae Curie ‑Skłodowska” 1997/1998, Vol. 52/53, s. 29–50.

6 Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430. Wyd. A. Prochaska. Kraków 
1882, nr 115 = Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 1. Wyd. Z.L. Radzi‑
miński, P. Skobielski, B. Gorczak. Lwów 1887, nr 19; W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy…, 
s. 111–114, 120–126; J. Sperka: Szafrańcowie…, s. 271–272; Tenże: Wojny króla Władysława Ja-
giełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396). Wodzisław Śląski 2011, s. 78–79, 84–85.

7 J. Krzyżaniakowa: Kurowski Mikołaj. W: Polski słownik bibliograficzny (dalej: PSB). 
T. 16. Wrocław–Kraków 1971, s. 261–262; Taż: Kancelaria…, Cz. 2, s. 23–28; A. Gąsiorowski: 
Rotacja elity władzy w średniowiecznej Polsce. W: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Red. 
S.K. Kuczyński. T. 1. Warszawa 1981, s. 273–274; S. Sroka: Rodzina Kurowskich w XIV–XV 
wieku. Ze studiów nad dziejami możnowładztwa małopolskiego w średniowieczu. Kraków 1990, 
s. 24–38; J. Sperka: Szafrańcowie…, s. 273.

8 J. Korytkowski: Arcybiskupi gnieźnieńscy…, T. 2, s. 1–75; T. Silnicki: Arcybiskup Mi-
kołaj Trąba. Warszawa 1954, s. 10–34; J. Krzyżaniakowa: Początki kariery Mikołaja Trąby. 
„Roczniki Historyczne” 1969, T. 35, s. 12 i n.; Taż: Kancelaria…, Cz. 2, s. 39–43; Taż: U boku 
króla, początki kariery Mikołaja Trąby. W: Mikołaj Trąba, mąż stanu i prymas Polski. Red. 
F. Kiryk. Kraków 2009, s. 23–30; J. Sperka: Szafrańcowie…, s. 274; P. Pokora: Herby arcy-
biskupa Mikołaja Trąby. W: Mikołaj Trąba…, s. 150–152, 160–161; S. Szybkowski: Kilka uwag 
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Wojciech Jastrzębiec, ten trzeci homo novus, a drugi biskup, wprowa‑
dzony do rady królewskiej, urodził się około 1362 roku w Łubnicach w ziemi 
sandomierskiej, gdzie dziedziczył jego ojciec Dziersław z rodu Jastrzębców9. 
Jego braćmi byli Piotr (zm. po 1408) i Mikołaj z Borysławic, który wżenił się 
w rodzinę Borysławskich (h. Ogon) w ziemi łęczyckiej10. Stryjem (najpewniej) 
był Klemens (zm. 1397), pisarz w kancelarii królewskiej Kazimierza Wielkiego 
(1367), potem pisarz u królowej Elżbiety Łokietkówny, kanonik krakowski 
(1379) i archidiakon zawichojski11.

Wojciech Jastrzębiec uczył się w szkole parafialnej w Beszowej, gdzie rodzina 
posiadała prawo patronatu w tamtejszym kościele. Zapewne wpływy Klemensa 
pomogły mu wejść do otoczenia arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanty, a póź‑
niej jego następcy Dobrogosta z Nowego Dworu. Karierę duchowną rozpoczął 
od kanonii sandomierskiej w 1385 roku, potem osiągnął kanonię gnieźnieńską 
i tamtejszą kustodię (1386), kanonię skalbmierską (1393), a następnie scholaste‑
rię krakowską (1393)12. 

To zapewne na dworze arcybiskupim wypatrzył go król Władysław Jagiełło. 
Najpewniej w pierwszą misję dyplomatyczną do Rzymu ruszył, wraz z Piotrem 
Wyszem i Mikołajem Trąbą, w grudniu–marcu 1387/1388 roku13. Kolejną odbył 

o prozopografii i związkach rodzinnych najbliższych krewnych arcybiskupów gnieźnieńskich  
Mikołaja Trąby i Wojciecha Jastrzębca. W: „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 5 (9). Red. 
J. Sperka, B. Czwojdrak. Katowice 2013, s. 121–125.

 9 Ostatnie ustalenia F. Sikory (Cyrograf Dziersława Rytwiańskiego…, s. 109–110) doty‑
czące genealogii Wojciecha Jastrzębca zanegowały stanowisko historyków (J. Nowacki: Dzieje 
archidiecezji poznańskiej. T. 2. Poznań 1964, s. 77; J. Krzyżaniakowa: Kancelaria…, Cz. 2, 
s. 51; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 15–16; B. Czwojdrak: Jeszcze 
o rodzinie…, s. 574; Taż: Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku. 
Kraków 2007, s. 114, 116), przyjęte przez nich za Długoszem (Katalogi biskupów krakowskich. 
Wyd. J. Szymański. W: Monumenta Poloniae Historica. Series Nova. T. 10/2. Warszawa 1974, 
s. 212), zakładające, że matka Wojciecha Jastrzębca, Krystyna, pochodziła (tak jak jego ojciec) 
z rodu Jastrzębców. Bez wątpienia przynależała do innego – ale nieznanego nam – rodu.

10 S. Szybkowski: Kilka uwag o prozopografii…, s. 118–119; T. Nowak: Własność ziemska 
w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły. Łódź 2003, s. 30–31.

11 B. Czwojdrak: Klemens Jastrzębiec z Łubnic – stryj czy brat arcybiskupa gnieźnieńskie-
go Wojciecha Jastrzębca. W: Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. Red. I. Panic, J. Sper‑
ka. Katowice 2007, s. 203–206; B. Czwojdrak: Jastrzębce…, s. 114. Zob. też: I. Sułkowska‑
 ‑Kurasiowa: Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów 
i pierwszych Jagiellonów 1370–1444. Warszawa 1977, s. 214 i M.D. Kowalski: Prałaci i kanoni-
cy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawi-
szy z Kurozwęk (1320–1382). Kraków 1996, s. 197, gdzie Klemens identyfikowany jest jako brat 
Wojciecha Jastrzębca. Niezdecydowane w tej kwestii były: J. Krzyżaniakowa: Kancelaria…, 
Cz. 2, s. 51 i G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 17–18.

12 I. Sułkowska ‑Kurasiowa: Dokumenty królewskie…, s. 214; J. Krzyżaniakowa: Kance-
laria…, Cz. 2, s. 51–52; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 19–20.

13 D. Wróbel: Pierwsza misja dyplomatyczna Mikołaja Trąby. Uwagi na marginesie źró-
deł i historiografii. W: Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi 
Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin. Red. A. Sochacka, P. Jusiak. Lublin 
2014, s. 853, 856.
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w 1389 roku, a podczas trzeciej, na przełomie 1391/1392 roku, uzyskał prowizję 
na biskupstwo krakowskie dla Piotra Wysza, co było dużym sukcesem, ponie‑
waż kontrkandydatem był bratanek papieża Maffiolus14. Zapewne nagrodą dla 
Jastrzębca za ten sukces była scholasteria krakowska. Nominację na tę godność 
załatwił sobie podczas kolejnej misji do Włoch; 23 sierpnia 1393 roku papież 
Bonifacy IX udzielił zgody na objęcie prałatury w zamian za odstąpienie kano‑
nii gnieźnieńskiej i skalbmierskiej15. W ten sukces Wojciecha Jastrzębca wpisuje 
się niewątpliwie także awans dla jego brata Mikołaja, który latem 1393 roku 
objął swój pierwszy urząd ziemski – podstolstwo łęczyckie16. W 1397 roku Ja‑
strzębiec związał się z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem i pewnie dzięki 
niemu został kanclerzem królowej Jadwigi (1397–1399), zastąpił bowiem na tym 
stanowisku ciotecznego brata Wysza, Andrzeja Łaskarzyca17. Od tego momentu 
zaczęła się właściwa kariera dworska Wojciecha Jastrzębca. 

W 1399 roku para królewska wysłała Wojciecha Jastrzębca w kolejną misję 
dyplomatyczną do Rzymu. Miał on powiadomić papieża Bonifacego IX o spo‑
dziewanych narodzinach królewskiego potomka i prosić go o zostanie ojcem 
chrzestnym. Poza tym miał zabiegać o wsparcie Stolicy Apostolskiej dla plano‑
wanej wyprawy Witolda przeciw Tatarom i załatwić zatwierdzenie przeniesienia 
z biskupstwa poznańskiego na biskupstwo włocławskie dla Mikołaja Kurow‑
skiego, a dla siebie prosić o wakujące w tej sytuacji biskupstwo poznańskie. 
Wszystkie te zadania udało mu się pomyślnie wykonać. Dzięki więc poparciu 
Władysława Jagiełły i Jadwigi wiosną 1399 roku został biskupem poznańskim, 
którym był przez następne 13 lat18. 

Dzięki objęciu biskupstwa Jastrzębiec wszedł do rady królewskiej, jednak 
jego większą aktywność polityczną można zauważyć dopiero od 1403 roku. 
W tym roku zresztą otrzymał od Jagiełły niegrodowe starostwo konińskie 
(dzierżył je do 1407 roku), co niewątpliwie było nagrodą za wierną służbę, na‑ 

14 J. Krzyżaniakowa: Kancelaria…, Cz. 2, s. 51–52; K. Ożóg: Spór o biskupstwo krakow-
skie w r. 1392 na tle stosunków Polski z papiestwem u schyłku XIV w. „Kwartalnik Historycz‑
ny” 1997, T. 104, s. 15–17; J. Drabina: Papiestwo – Polska w latach 1384–1434. Kraków 2003, 
s. 30–31; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 20–21.

15 Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów w Polsce. Oprac. J. Fijałek. Z. 1. Kraków 1938, 
nr 34; Bullarium Poloniae (dalej: BP). T. 3. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska ‑Kuraś. Rzym–Lublin 
1988, nr 340, 344; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 20–21.

16 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy. Oprac. J. Bieniak, 
A. Szymczakowa. Wrocław–Kraków 1985 (dalej: UrzŁęcz), s. 70 (nr 279).

17 G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 21–26; G. Rutkowska: Urzęd-
nicy królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Spis. W: Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średnio-
wiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej. Red. J. Strzelczyk, J. Dobosz. Poznań 
2000, s. 377; K. Ożóg: Udział Andrzeja Łaskarzyca w sprawach i sporach polsko ‑krzyżackich 
do soboru w Konstancji. W: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Red. K. Ożóg, 
S. Szczur. Kraków 2000, s. 162.

18 J. Korytkowski: Arcybiskupi gnieźnieńscy…, T. 2, s. 76–147; W. Kłapkowski: Dzia-
łalność kościelna…, s. 4; J. Krzyżaniakowa: Kancelaria…, Cz. 2, s. 51–62; G. Lichończak‑
 ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…
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tomiast jego brat Mikołaj z Łubnicy i Borysławic awansował na podkomorstwo 
łęczyckie (po śmierci Ninogniewa z Radogoszczy)19. Biskup zaliczał się już 
wtedy do najbliższego grona doradców króla i brał udział w najważniejszych 
wydarzeniach politycznych. Poświadczył unię polsko ‑litewską w Radomiu 
(1401), brał udział w rokowaniach polsko ‑krzyżackich w Raciążku (1404), 
a w 1405 roku z arcybiskupem Mikołajem Kurowskim zawiózł Krzyżakom 
do Torunia pieniądze za wykupioną ziemię dobrzyńską oraz uczestniczył 
w rokowaniach z Ulrykiem von Osten w sprawach Drezdenka20. W 1410 roku 
Jastrzębiec przewodził z kolei poselstwu, które udało się do Pragi (razem ze 
Zbigniewem z Brzezia, z Andrzejem z Brochcic, Wincentym z Granowa, Duni‑
nem ze Skrzynna), gdzie w lutym król Wacław IV ogłosił wyrok w konflikcie 
polsko ‑krzyżackim21. Brał też udział w początkowym etapie wyprawy grun‑
waldzkiej; interweniował nawet u monarchy, gdy Tatarzy i Litwini mordowali 
ludność Zawkrza. W samej bitwie nie uczestniczył, ale wystawił chorągiew – 
jako jeden z dwóch biskupów – którą dowodził Jarand z Brudzewa22. Jagiełło 
wysłał do niego, jako do jednego z sześciu adresatów, list o zwycięstwie, 
nakazując mu rozwinięcie akcji propagandowej na arenie międzynarodowej – 
co też uczynił23. Później zjawił się pod Malborkiem – „Królowi i panom miłe 
było jego przybycie z powodu rozsądku, który z niego promieniował, oraz 
jego obrotności” – ale nabawił się febry i monarcha odesłał go do domu24. 

19 A. Gąsiorowski: Urzędnicy wielkopolscy 1385–1500. Spisy. Poznań 1968, B 61; Tenże: 
Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej. Warszawa–Poznań 1981, 
s. 43; UrzŁęcz, s. 61, 75.

20 Akta unii Polski z Litwą 1385–1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków 1932, 
nr 44, 45; Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1–3. Wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, 
A. Lewicki. Kraków 1876–1894 (dalej: CE) – T. 1, Cz. 1, nr 31; Codex diplomaticus Regni Polo-
niae et Magni Ducatus Lithuaniae. Ed. M. Dogiel. Vol. 4. Vilnae 1764, s. 78; Codex diploma-
ticus Lithuanie. Wyd. E. Raczyński. Wrocław 1845 (dalej: KDL), s. 83–87; Die Staatsverträge 
des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert. Bd. 1. Ed. E. Weise. Königsberg 1939, 
nr 23, 26, 27, 41; Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (dalej: Annales). 
Lib. 10. Varsaviae 1985, s. 256; Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Pol-
skiego (dalej: Roczniki). Ks. 10. Warszawa 1981, s. 336; A. Gąsiorowski: Polscy gwaranci trak-
tatów z Krzyżakami XIV–XV wieku. „Komunikaty Mazursko ‑Warmińskie” 1971, nr 2–3, s. 254; 
G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 31–32; G. Błaszczyk: Dzieje stosun-
ków polsko ‑litewskich. T. 2: Od Krewa do Lublina. Poznań 2007, s. 291–293.

21 Annales. Lib. 10–11. Varsaviae 1997, s. 50, 70; Roczniki. Ks. 10–11. Warszawa 1985, s. 59, 81.
22 Annales, lib. 10–11, s. 90; Roczniki, ks. 10–11, s. 104; K. Mosingiewicz: Chorągwie rodo-

we i ich dowódcy w bitwie pod Grunwaldem. W: Prace z dziejów państwa i zakonu krzyżackiego. 
Red. A. Czachorowski. Toruń 1984, s. 111, 119.

23 Dopełnienie szamotulskie. Wyd. A. Bielowski. W: Monumenta Poloniae Historica. T. 2. 
Lwów 1872, s. 865–867; Scriptores rerum Prussicarum. Bd. 3. Hrsg. T. Hirsch. Leipzig 1866, 
s. 426–427; K. Ożóg: Dopełnienie szamotulskie – studium źródłoznawcze. „Studia Historyczne” 
1992, T. 35, s. 147. Por. Annales, lib. 10–11, s. 125–126; Roczniki, ks. 10–11, s. 146–147 (tam Jastrzę‑
biec niewymieniony wśród adresatów listów).

24 Annales, lib. 10–11, s. 132; Roczniki, ks. 10–11, s. 154; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech 
herbu Jastrzębiec…, s. 34–37.



Wojciech Jastrzębiec – faworyt króla Władysława Jagiełły 25

Jastrzębiec był oczywiście również jednym z gwarantów pokoju toruńskiego 
w lutym 1411 roku25. 

Następnych kilkanaście miesięcy okazało się przełomem w karierze Woj‑
ciecha Jastrzębca. Mianowicie, po śmierci 7 września – zresztą w atmosferze 
skandalu – arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego kapituła gnieźnieńska wybrała 
22 września na jego miejsce właśnie Jastrzębca. Ten szybko ruszył do króla, aby 
prosić o zatwierdzenie. Jagiełłę spotkał w Glinianach na Rusi, ale monarcha, 
kiedy dowiedział się, że kapituła dokonała wyboru bez jego wiedzy i zgody, 
uniósł się gniewem – na wakującą godność mianował zatem Mikołaja Trąbę, 
ówczesnego arcybiskupa halickiego26. Jastrzębiec, mimo że prawnie wybrany, 
nie chciał wchodzić w spór z królem i zrezygnował z arcybiskupstwa. Jak 
kąśliwie skomentował Jan Długosz: „[…] z większą niż przystało biskupowi 
uległością”27. Nie został jednak do końca poszkodowany, ponieważ Trąba w ra‑
mach zadośćuczynienia obiecał mu (4 października), że gdy tylko zostanie arcy‑
biskupem, przekaże mu miasto Grzegorzew i osiem wsi na 14 lat; nie wiadomo 
jednak, czy umowa weszła w życie28. W całej sprawie po raz kolejny uwidocznił 
się stanowczy charakter Jagiełły, który w kwestii nominacji biskupów nie 
szedł na żadne kompromisy. Wcześniej przekonali się o tym książę opolski Jan 
Kropidło, któremu prowizję papieską na arcybiskupstwo gnieźnieńskie pomógł 
uzyskać stryj Władysław Opolczyk, oraz Sieciej z Chmielnika, wybrany przez 
kapitułę biskupem krakowskim. W obydwu przypadkach Jagiełło nie dopuś‑
cił do objęcia wakujących godności29. Bardzo cenił sobie natomiast lojalność 
i uległość, zwłaszcza w sytuacjach, jeśli ktoś, nawet nieznacznie, naruszał jego 
prerogatywy. W tym czasie jednak Wojciech Jastrzębiec był monarsze całkowi‑
cie oddany, a to przyniosło mu wkrótce wymierne korzyści. 

Trzy miesiące później, w marcu 1412 roku w czasie zjazdu monarchów 
w Lubowli i Koszycach Wojciech Jastrzębiec znalazł się wśród czterech do‑
radców – obok marszałka Królestwa Zbigniewa z Brzezia, podkanclerzego 
Mikołaja Trąby i wojewody krakowskiego Jana z Tarnowa – którym Jagiełło 

25 CE, T. 2, nr 35; A. Gąsiorowski: Polscy gwaranci…, s. 246–247.
26 Annales, lib. 10–11, s. 185–186; Roczniki, ks. 10–11, s. 211–212; W. Kłapkowski: Działal-

ność kościelna…, s. 6; Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385–1444. T. 1. 
Oprac. S. Gawęda, J. Radziszewska, K. Stachowska. Red. J. Dąbrowski. Wrocław–Kraków 
1961, s. 136; T. Silnicki: Arcybiskup Mikołaj Trąba…, s. 88–91; G. Lichończak ‑Nurek: Woj-
ciech herbu Jastrzębiec…, s. 38–40; M. Czyżak: Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle 
Metryki z lat 1408–1448. Poznań 2003, s. 282.

27 Annales, lib. 10–11, s. 186; Roczniki, ks. 10–11, s. 212.
28 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 5. Wyd. F. Piekosiński. Poznań 1908, nr 183; 

T. Silnicki: Arcybiskup Mikołaj Trąba…, s. 89.
29 Na ten temat zob.: K. Ożóg: Spór o biskupstwo krakowskie…, s. 7–10; Tenże: Kurozwęc-

cy a spór o biskupstwo krakowskie w roku 1392. W: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń‑
skiego”, Nr 1207. Prace historyczne, z. 123. Kraków 1997, s. 70–71; A. Liedke: Jan zwany „Kro-
pidło”. W: PSB. T. 10. Wrocław–Kraków 1962–1964, s. 436; J. Sperka: Władysław książę opolski, 
wieluński, kujawski, dobrzyński, Pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330–8 lub 
18 maja 1401). Kraków 2016, s. 146–148.



Jerzy Sperka26

przedstawił ustalenia podjęte w trakcie jego spotkania z Zygmuntem Luksem‑
burskim30. Skutkiem tego – jak podaje Jan Długosz – przygotowany wcześniej 
akt przymierza między królem polskim a królem węgierskim, w którym był 
punkt mówiący o zniszczeniu zakonu krzyżackiego i rozebraniu jego ziem, 
został odrzucony. Luksemburczyk w rozmowie z Jagiełłą przekonał go bowiem 
do skreślenia tej klauzuli31. Większość historyków uważa, że dokument ten 
przygotował wcześniej podkanclerzy Mikołaj Trąba, mający bezkompromisowe 
antykrzyżackie poglądy, które uwidoczniły się już pod Malborkiem. Ponieważ 
nie chciał się zgodzić, aby przygotować nowy dokument skorygowany o draż‑
liwy punkt, władca odebrał mu podkanclerstwo (lub odsunął od kancelarii) 
i mianował kanclerzem Wojciecha Jastrzębca, który wykonał wolę królewską32. 
Przeciw tej hipotezie zaoponował ostatnio Dariusz Wróbel, uważając, że Trąba 
i Jastrzębiec nie różnili się poglądami na temat zakonu, więc nie mógł być 
to powód zmian w kancelarii33. Niestety nie dysponujemy oryginałem aktu 
przymierza z 15 marca wystawionym przez stronę polską, aby sprawdzić, 
z jakimi godnościami występują tam interesujący nas dostojnicy34. Jednak 
niepodważalnym faktem jest, że na dokumencie z 16 marca – będącym rotą 

30 Annales, lib. 10–11, s. 193–194; Roczniki, ks. 10–11, s. 220. W zjeździe prócz wymienio‑
nych dostojników wzięli z pewnością udział także kasztelanowie: krakowski – Krystyn z Ostro‑
wa, sandomierski – Michał z Bogumiłowic, kaliski – Jan z Tuliszkowa, wojnicki – Dobiesław 
z Oleśnicy, wojewodowie: sandomierski – Mikołaj z Michałowa, brzeski – Maciej z Łabiszy‑
na, łęczycki – Jan Ligęza, zob. Zbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1–8. Wyd. S. Kuraś, 
I. Sułkowska ‑Kurasiowa. Kraków–Wrocław 1962–1975 (dalej: ZDM) – Cz. 6, nr 1762; D. Wró‑
bel: Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysła-
wa Jagiełły. Lublin 2016 s. 297. D. Wróbel sugerował też – na podstawie tekstu traktatu lubo‑
welskiego (Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. Ed. M. Dogiel. 
Vol. 1. Vilnae 1758, s. 48) – że w zjeździe mogli wziąć udział także kasztelan sądecki Krystyn 
z Koziegłów, sędzia krakowski Jan z Oleśnicy i podkomorzy krakowski Piotr Szafraniec, którzy 
jakoby zostali wyznaczeni na przedstawicieli strony polskiej do komisji obustronnej mającej 
rozpatrywać spory graniczne polsko ‑węgierskie. W traktacie wymieniono jednak nie konkretne 
osoby, tylko czterech urzędników (Sandecensis et Voynicensis Castellani, Judex et Succamera-
rius Cracoviensis), którzy do takiej komisji mieli wchodzić (co jest przecież zrozumiałe, gdyż 
był to zakres ich kompetencji terytorialnych: kasztelana sądeckiego i wojnickiego, sędziego kra‑
kowskiego, podkomorzego krakowskiego). Z dokumentu nie wynika więc, że wymienione trzy 
osoby uczestniczyły w zjeździe, co oczywiście nie znaczy, że nie mogły w nim uczestniczyć.

31 Annales, lib. 10–11, s. 193–201; Roczniki, ks. 10–11, s. 220–228.
32 E. Maleczyńska: Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień 

zachodnich. (Studia nad dynastyczną polityką Jagiellonów). Wrocław 1947, s. 78; T. Silnicki: 
Arcybiskup Mikołaj Trąba…, s. 83, 89–90; J. Krzyżaniakowa: Kancelaria…, Cz. 1, s. 42; 
Cz. 2, s. 42, 54; Taż: U boku króla…, s. 32; Z.H. Nowak: Międzynarodowe procesy polubowne 
jako narzędzie polityki Zygmunta Luksemburskiego w północnej i środkowowschodniej Europie 
(1412–1424). Toruń 1981, s. 29; J. Tandecki: Mikołaj Trąba a Zakon i państwo krzyżackie w Pru-
sach. W: Mikołaj Trąba…, s. 50.

33 D. Wróbel: Stanowisko Mikołaja Trąby wobec pokoju toruńskiego z 1411 roku i układu 
z Zygmuntem Luksemburskim z 1412 roku. W: Mikołaj Trąba…, s. 65–70; Tenże: Elity politycz-
ne…, s. 303–304.

34 Zob. na ten temat: D. Wróbel: Stanowisko…, s. 67.
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przysięgi Władysława Jagiełły, złożonym Zygmuntowi Luksemburskiemu, 
a dotyczącym dotrzymania zawartego układu – Mikołaj Trąba występuje już 
tylko jako arcybiskup halicki i elekt gnieźnieński, natomiast Wojciech Jastrzę‑
biec jako biskup poznański i Regni Polonie supremus Cancellarius35. Jeżeli 
nawet założymy, że w dokumencie opuszczono przy Mikołaju Trąbie tytuł 
podkanclerzego, to bezdyskusyjne jest, że Wojciech Jastrzębiec występuje tam 
jako szef kancelarii (na zjazd jechał jako biskup poznański). Niewątpliwie jego 
nominacja musiała być spowodowana nadzwyczajnymi okolicznościami, gdyż 
trudno założyć, że w trakcie pertraktacji międzynarodowych król nie miał 
ważniejszych problemów niż dokonywanie zmian w kancelarii, które przecież 
można było przeprowadzić w spokojniejszym czasie i w innym miejscu. A skoro 
już do takiej sytuacji doszło, to oznacza, że musiał zaistnieć niespodziewany 
powód polityczny, związany bezpośrednio z obradami, który wymusił na królu 
takie działania. Należy dodać, że Mikołaj Trąba jechał na zjazd monarchów jako 
podkanclerzy (i jednocześnie arcybiskup halicki), o czym świadczy dokument 
królewski wystawiony 5 marca 1412 roku w Sączu dla tamtejszego klasztoru 
norbertanów36. To wszystko natomiast wpisywałoby się w opowieść Długosza 
i przypuszczenia historyków dopatrujących się konfliktu króla z podkanclerzym 
Trąbą, a w efekcie odsunięcia go od kancelarii i powierzenia jej Jastrzębcowi.

Objęcie urzędu kanclerza było wielkim sukcesem politycznym Jastrzębca, 
gdyż kancelaria w tym czasie była bardzo ważnym ośrodkiem władzy. Tam 
kreślono najważniejsze kierunki polityki państwa i dynastii, inicjowano różne 
przedsięwzięcia, zanim sprawy te trafiały na oficjalne spotkania rady królewskiej 
czy szersze ogólnokrajowe zjazdy. Kanclerz i podkanclerzy za panowania Jagiełły 
stali się najbardziej zaufanymi ludźmi z otoczenia władcy, którzy przebywali 
z nim prawie cały czas. Znali wszelkie tajniki, związane nie tylko z prowa‑
dzeniem polityki państwowej (tej oficjalnej i nieoficjalnej), ale także z życiem 
osobistym monarchy37.

Wraz z przetasowaniami w kancelarii królewskiej rozgrywał się kolejny akt 
dramatu na polskiej scenie polityczno ‑kościelnej, a mianowicie przeniesienie 
Piotra Wysza z biskupstwa krakowskiego na poznańskie, a Wojciecha Jastrzębca 
z poznańskiego na krakowskie. Według Jana Długosza decyzja króla o prze‑
niesieniu Wysza miała być spowodowana chorobą psychiczną biskupa, która 
ujawniła się w czasie jego powrotu z Ziemi Świętej i Włoch wiosną 1410 roku38. 
Jednak głównym winowajcą zaistniałej sytuacji miał być Jastrzębiec, który in‑

35 KDL, s. 153–154; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy. Red. 
A. Gąsiorowski. Kórnik 1992 (dalej: UrzCentr), nr 195.

36 ZDM, Cz. 6, nr 1762; UrzCentr, nr 617.
37 Na temat roli kancelarii w okresie panowania Jagiełły zob. I. Sułkowska ‑Kurasiowa: 

Dokumenty królewskie…, s. 156–173; J. Krzyżaniakowa: Kancelaria…, Cz. 1, s. 28–75, 100–
103, 112–114, 146–245.

38 Annales, lib. 10–11, s. 208–210; Roczniki, ks. 10–11, s. 237–239; S. Kijak: Piotr Wysz bi-
skup krakowski. Kraków 1933, s. 61, 63.
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trygował przeciw Wyszowi u króla – „On pierwszy wśród Polaków dla zdobycia 
świetnego stanowiska, które miało zaspokoić jego ambicję, stał się sprawcą tego 
zgubnego przykładu”39. W innym miejscu kroniki dziejopis wymienił jeszcze 
jednego sprawcę tej sytuacji, a mianowicie wielkiego księcia Witolda, który 
w 1430 roku chełpił się – strasząc biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego 
odebraniem mu katedry – że to on wcześniej doprowadził do tego względem 
Piotra Wysza. Oleśnicki jednak miał butnie odpowiedzieć, że to były inne czasy, 
a w dodatku Wysz miał jakieś przewiny na sumieniu40. Decyzja króla dotycząca 
odwołania z biskupstwa krakowskiego Wysza, za którym nie ujęła się nawet 
tamtejsza kapituła, gdyż był z nią skonfliktowany, musiała zapaść na początku 
1412 roku, skoro 16 kwietnia mamy już bullę papieża Jana XXIII przenoszącą 
go na biskupstwo poznańskie41. 

Historycy, analizując te wydarzenia, w większości przyjmowali winę 
Jastrzębca42. Natomiast ostatnio autorka jego monografii Grażyna Lichończak‑
 ‑Nurek starała się go bronić43 – jest to chyba jednak zadanie niewykonalne. 
Za dużo szczegółów o powszechnej niechęci opinii publicznej do Jastrzębca 
za to, co się stało (prośba do króla o odwołanie decyzji, przedstawiona przez 
Piotra Wysza i Andrzeja Łaskarzyca w Hrubieszowie we wrześniu 1412 roku; 
plan Mroczka z Łopuchowa, krewnego Wysza, zabicia Jastrzębca na zjeździe 
w Gnieźnie 22 maja 1412 roku; poparcie biskupów hiszpańskich i angielskich 
dla Wysza na soborze w Konstancji – król musiał się z tego powodu tłumaczyć; 
tumult w trakcie sądu nad Jastrzębcem na zjeździe w Łęczycy), podaje Jan 
Długosz, aby to ignorować i usprawiedliwiać arcybiskupa44. W 1413 roku, kiedy 
Jagiełło przebywał w Poznaniu, przeprosił jednak Piotra Wysza (zm. 1414) za 
usunięcie go z Krakowa; w kaplicy katedralnej upadł podobno na kolana, prosił 
o przebaczenie i miał stwierdzić, że nie doszłoby do tego, „gdyby go do tego 

39 Annales, lib. 10–11, s. 210; Roczniki, ks. 10–11, s. 239. O biskupie Piotrze Wyszu i jego 
krzywdzie Długosz pisał jeszcze dwukrotnie w żywotach biskupów krakowskich i poznań‑
skich – Catalogus episcoporum Cracoviensium, Catalogus episcoporum Posnaniensium. W: 
Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracovienis Opera omnia. T. 1. Wyd. A. Przezdziecki. 
Kraków 1887, s. 421, 506–507.

40 Annales. Lib. 11. Varsaviae 2000, s. 298; Roczniki. Ks. 11. Warszawa 1985, s. 313. Do 
poglądu Długosza przychylał się S. Kijak (Piotr Wysz…, s. 64–65), także autorzy Rozbioru 
krytycznego Annalium Poloniae…, s. 143.

41 BP, T. 3, nr 1386. Błędnie datę bulli papieskiej – rzekomo z 16 kwietnia – podaje Rozbiór 
krytyczny Annalium Poloniae…, s. 143, oraz autorzy komentarza w Rocznikach, ks. 10–11, s. 238, 
przyp. 151 z powołaniem się na: Hierarchia catholica medii aevi. Hrsg. C. Eubel. Bd. 1. Mona‑
sterii 1913, s. 408, gdzie data jest prawidłowa – 9 sierpnia 1412 r. Na temat konfliktu z kapitułą 
zob. S. Kijak: Piotr Wysz…, s. 65–66, 100.

42 S. Kijak: Piotr Wysz…, s. 64; W. Kłapkowski: Działalność kościelna…, s. 6; E. Male‑
czyńska: Społeczeństwo polskie…, s. 78–79; M. Gębarowicz: Psałterz floriański i jego geneza. 
Wrocław 1965, s. 61, 66.

43 G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 63–66.
44 Annales, lib. 10–11, s. 208–210; lib. 11, s. 77, 134–135; Roczniki, ks. 10 i 11, s. 237–239; 

ks. 11, s. 79–80, 141–142; S. Kijak: Piotr Wysz…, s. 70–71.
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nie był podjudzał współzawodnik biskupa, Wojciech Jastrzębiec”45. Chwała 
królowi, że zreflektował się po czasie, ponieważ w argumentacji dotyczącej po‑
wodu odwołania można dostrzec wysoki stopień hipokryzji (niedomagający na 
zdrowiu nie mógł być biskupem krakowskim, ale biskupem poznańskim już jak 
najbardziej), ale odpowiedzialności politycznej za zaistniałą sytuację ten gest 
z niego nie zdejmuje. Trzeba bowiem pamiętać, że to władca podjął ostateczną 
decyzję, chociaż – co należy stanowczo podkreślić – Jastrzębiec musiał na to 
przystać i jeśli nawet nie intrygował z taką siłą, jak podaje Długosz, to z pew‑
nością się nie opierał.

Jastrzębiec, obejmując kanclerstwo w marcu 1412 roku, a następnie 
biskupstwo krakowskie (w kwietniu tego roku), stał się przez następne 8 lat 
najpotężniejszą politycznie osobą w otoczeniu króla Władysława Jagiełły; takiej 
sytuacji za jego panowania już nie będzie. Był wszędzie, jeśli idzie o najważ‑
niejsze wydarzenia, w tym udział w poselstwach czy negocjacjach. W polityce 
zagranicznej sumiennie realizował politykę królewską opartą w dużym stopniu 
na sojuszu z królem Zygmuntem Luksemburskim, ze zdaniem się na jego arbi‑
traż w sporze polsko ‑krzyżackim46. Awans Jastrzębca niewątpliwie przełożył 
się na sukcesy jego rodziny – tu wystarczy wspomnieć, że już w pierwszych 
miesiącach 1412 roku jego bratanek Marcin z Borysławic awansował z łowczego 
mniejszego łęczyckiego na kasztelana brzezińskiego47. 

Wielkie wpływy Wojciecha Jastrzębca skończyły się wraz z niekorzystnym 
wyrokiem wrocławskim wydanym w styczniu 1420 roku przez Zygmunta Luk‑
semburskiego w sporze polsko ‑krzyżackim, za który został obwiniony przez 
króla (o czym dalej). Należy jednak przypuszczać, że rozbieżności między 
Władysławem Jagiełłą a Jastrzębcem narastały już od 1417 roku, od małżeń‑
stwa króla z Elżbietą Granowską, któremu to związkowi kanclerz miał być 
przeciwny, chociaż zapewne początkowo otwarcie tego nie okazywał48. Warto 
w tym miejscu przypomnieć znane fakty, a mianowicie: w kwietniu 1417 roku 
król wezwał do Sanoka swoich najbliższych doradców, wśród których znalazł 
się także Wojciech Jastrzębiec (pozostali to: Jan Rzeszowski, arcybiskup lwow‑
ski, Jan Biskupiec, biskup chełmski, Krystyn z Ostrowa, kasztelan krakowski, 
Jan z Tarnowa, wojewoda krakowski, Zbigniew z Brzezia, marszałek Królestwa, 
i Piotr Szafraniec, podkomorzy krakowski), i obwieścił im, że zamierza poślubić 
Elżbietę Granowską. Jak podaje Długosz, doradcy, po chwilowej konsternacji 
i próbie odwiedzenia monarchy od tego pomysłu, ostatecznie pogodzili się 

45 Annales, lib. 11, s. 13–14; Roczniki, ks. 11, s. 9–10.
46 Szczegółowo na ten temat: J. Krzyżaniakowa: Kancelaria…, Cz. 1, s. 43–48; Cz. 2, 

s. 54–59, 175–176; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 67–85, 254–258.
47 UrzŁęcz, s. 52 (nr 128), s. 35 (nr 7).
48 A. Strzelecka: Lanckoroński Zbigniew. W: PSB, T. 16, s. 457–458; G. Lichończak‑

 ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 80; J. Sperka: Elżbieta z Pilicy Granowska i król 
Władysław Jagiełło. Kulisy wielkiej miłości. W: Miłość w czasach dawnych. Red. B. Możejko, 
A. Paner. Gdańsk 2009, s. 113–114.
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z jego decyzją49. Nic nam nie wiadomo, aby Jastrzębiec miał wtedy protestować, 
zresztą po ślubie (udzielonym przez Jana Rzeszowskiego) towarzyszył parze 
królewskiej – wraz z Janem z Tarnowa i Piotrem Szafrańcem – w drodze do 
Glinian50. Żadnych też w źródłach nie znajdujemy informacji, aby Jastrzębiec 
otwarcie sprzeciwiał się koronacji Elżbiety jesienią tego roku. Tutaj – jak wska‑
zuje współczesna relacja krzyżacka pokrywająca się z przekazem Długosza – 
prym wiedli Wielkopolanie z Sędziwojem z Ostroroga, wojewodą poznańskim, 
na czele51. Koronnym dowodem na to, że w tym czasie nie było konfliktów 
między królem a kanclerzem, są nominacje na urzędy ziemskie bratanków 
Wojciecha Jastrzębca (synów Mikołaja z Borysławic). W czasie bowiem burzy 
politycznej związanej z koronacją Elżbiety (i wkrótce po niej) na kasztelanię 
zawichojską (z brzezińskiej) awansował Marcin z Rytwian (po 25 kwietnia 
a przed 4 września 1417 roku)52, natomiast jego brat Ścibor z Borysławic został 
podstolim łęczyckim (po 19 października 1417 a przed 4 stycznia 1418 roku)53. 
Trudno wątpić, że gdyby wtedy wystąpiły jakieś niesnaski między królem 
a kanclerzem, nie doszłoby do tych awansów. 

Jednak z czasem niechęć do monarchini musiała narastać. Przecież to w kan‑ 
celarii królewskiej kierowanej przez Wojciecha Jastrzębca najpewniej w pierw‑
szej połowie 1419 roku notariusz Stanisław Ciołek napisał na Granowską złośliwą 
satyrę. Był zresztą także – jak dodaje Długosz – autorem wielu innych wierszy 
pełnych szyderczych i hańbiących słów na jej temat54. Oczywiście nie można 
obwiniać kanclerza za twórczość poetycką podwładnego (w konsekwencji został 
na rok pozbawiony pełnionej funkcji), ale pewnie wpisywało się to w ogólną 
atmosferę panującą w kancelarii, na co dawał przyzwolenie jej szef. 

Konflikt z królową pogłębił się, kiedy Wojciech Jastrzębiec nie zgodził się 
opieczętować przygotowanego już dokumentu, przenoszącego prawo zwierzch‑
nie (lenne) nad niektórymi rycerzami i szlachtą z okolic Jarosławia na Jana 
Pileckiego, syna królowej, i jednocześnie nadać mu tytuł comesa55 (w rozu‑

49 Annales, lib. 11, s. 70–72; Roczniki, ks. 11, s. 73–74.
50 ZDM, Cz. 6, nr 1814.
51 Annales, lib. 11, s. 74; Roczniki, ks. 11, s. 76–77; KDL, s. 385–386; J. Sperka: Elżbieta 

Z Pilicy Granowska…, s. 114–116.
52 Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy. Oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Si‑

kora, A. Sochacka, P.K. Wojciechowski, B. Wyrozumska. Wrocław–Kraków 1990, nr 1162, 
1163.

53 UrzŁęcz, s. 70–71 (nr 281, 282).
54 CE, T. 1, nr 53, s. 47–52; Annales, lib. 11, s. 131–132; Roczniki, ks. 11, s. 137; T. Tyc: 

Z dziejów kultury w Polsce średniowiecznej. Poznań 1924, s. 17–37, 40; J. Nowak ‑Dłużewski: 
Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze. Warszawa 1963, s. 56–61; Toć jest 
dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. A. Jelicz. Warszawa 1987, 
s. 272–276; Z. Kowalska: Stanisław Ciołek (zm. 1437). Podkanclerzy królewski, biskup poznań-
ski, poeta dworski. Kraków 1993, s. 32–35, 135–136 (tu szczegółowo, a zarazem przekonująco, na 
temat czasu powstania paszkwilu, a także usunięcia Stanisława Ciołka z kancelarii).

55 Annales, lib. 11, s. 129–130; Roczniki, ks. 11, s. 135–136 (tu błędne tłumaczenie słowa 
comes, które raz w tekście występuje jako kasztelan, a dwukrotnie jako wojewoda). Na temat 
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mieniu dostojeństwa). Dziejopis dodaje, że kanclerz miał się kierować w podej‑
mowaniu decyzji dobrem państwa, ale stało się to powodem wielkiej niechęci 
królowej do niego, którą podsycała, będąc z królem w łożu56. Nie uściślił też, 
kiedy ta sprawa się wydarzyła, ale wydaje się, że doszło do niej w pierwszych 
miesiącach 1420 roku, kiedy kanclerz był już w konflikcie z władcą o wyrok 
wrocławski, natomiast Jan Pilecki zaledwie osiągnął wiek sprawny; terminus 
ante quem to data śmierci królowej Elżbiety Granowskiej, czyli 12 maja tego 
roku. Wcześniej trudno sobie taką sytuację wyobrazić, a zwłaszcza uwierzyć 
w „bohaterstwo” Jastrzębca, wiedząc, jak zachowywał się w innych okolicz‑
nościach, a więc koniunkturalnie i ulegle wobec króla, nigdy nie wypowiadając 
własnego zdania na dany temat. Wystarczy przywołać przykład jego udziału 
podczas zjazdu w Łucku w 1429 roku w dyskusji dotyczącej ewentualnej 
koronacji księcia Witolda. Jak podaje Długosz, „choć przemawiał długo, nie 
powiedział niczego, ani nie podał żadnego decydującego wyjaśnienia, ani 
postanowienia, ale pozostawił sprawę w niepewności”57. Opisując z kolei pod 
rokiem 1434 kłótnię między Zbigniewem Oleśnickim a Jagiełłą, dziejopis 
podkreślił, że Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński, obawiając się 
(tak jak pozostali panowie) gniewu króla, milczał i nie miał odwagi wesprzeć 
biskupa krakowskiego. Dopiero po wyjeździe monarchy wyraził uznanie dla 
Oleśnickiego, mówiąc: „Wiesz, że jestem świadomy tego co mówisz i zgadzam 
się z tobą, nie odważyłem się jednak ze strachu oficjalnie zabrać głos”58. Biorąc 
oczywiście poprawkę na opowieści Długosza gloryfikujące biskupa krakow‑
skiego i ukazujące go jako silnego dostojnika broniącego praw Królestwa przed 
monarchą, Jastrzębiec zawsze przedstawiony jest w nich jako człowiek słaby, 
bez własnego zdania59. Trudno założyć, że kronikarz przypisywałby mu takie 
cechy bez żadnych podstaw.

Co ciekawe, planowane nadanie mogło dotyczyć zaledwie kilku wsi (i ich 
właścicieli), ponieważ większość dystryktu jarosławskiego od 1387 roku była 
w rękach Tarnowskich60. Wydaje się natomiast, że na zablokowanie decyzji kró‑
lewskiej dotyczącej przywileju dla Pileckiego wpłynął nie tyle ogólny sprzeciw 

planowanego nadania zob.: W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy…, s. 227; F. Sikora: Pilecki 
(Granowski) Jan h. Leliwa (ok. 1405–1476). W: PSB. T. 26. Wrocław–Warszawa 1981, s. 256; 
J. Kus: Manowie jarosławscy. Z zagadnień stosunków lennych na Rusi Czerwonej (XIV–XVI w.). 
„Przemyskie Zapiski Historyczne” 1985, R. 3, s. 24.

56 Annales, lib. 11, s. 130; Roczniki, ks. 11, s. 136.
57 Annales, lib. 11, s. 253; Roczniki, ks. 11, s. 266.
58 Annales. Lib. 11–12. Varsaviae 2000, s. 112–113; Roczniki. Ks. 11–12. Warszawa 2004, 

s. 129–130.
59 Zob. na ten temat: M. Koczerska: Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości. 

„Studia Źródłoznawcze” 1970, T. 15, s. 118–119, 125; U. Borkowska: Treści ideowe w dziełach 
Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem. Lublin 1983, s. 114; J. Nikodem: Zbigniew Oleś-
nicki w historiografii polskiej. Kraków 2001, s. 47–55.

60 W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy…, s. 134–135, 226–227; J. Kus: Manowie jarosław-
scy…, s. 24.
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opinii publicznej (podnoszony przez niektórych historyków)61, ile sprzeciw kon‑
kretnych wpływowych osób niechętnych królowej, a pewnie także Tarnowskich, 
broniących swych przywilejów w okręgu jarosławskim.

Wróćmy do niekorzystnego wyroku wrocławskiego, potwierdzającego 
ustalenia pokoju toruńskiego, wydanego 6 stycznia 1420 roku, wobec licznego 
polskiego poselstwa, na czele z arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą 
oraz biskupem krakowskim i kanclerzem Wojciechem Jastrzębcem62. Kiedy król 
Jagiełło dowiedział się o nim, szybko wysłał do Wrocławia Zbigniewa Oleś‑
nickiego i Mikołaja Cebulkę, aby złożyć protest. Posłowie przywieźli jednak 
wieści głoszące, że Zygmunt Luksemburski być może wyrok skoryguje. W tej 
sytuacji władca wysłał kolejne poselstwo, na czele z kanclerzem Wojciechem 
Jastrzębcem (oraz marszałkiem Zbigniewem z Brzezia i kasztelanem kaliskim 
Januszem z Tuliszkowa), które jednak zakończyło się fiaskiem. Kiedy posłowie 
24 marca w Kłobucku oznajmili mu o tym niepowodzeniu, wpadł w gniew, 
który skupił na Jastrzębcu63. Władysław Jagiełło, który nie mógł przyznać się do 
błędu i klęski swojej polityki opartej na bezkrytycznym zdaniu się na arbitraż 
Zygmunta Luksemburskiego w sporze z Krzyżakami, postanowił znaleźć kozła 
ofiarnego i udało mu się to. Ale Jastrzębiec tym kozłem nie chciał zostać, ponie‑
waż był przekonany, że czynił wszystko zgodnie z zaleceniami króla, więc nie 
można go obwiniać. Moim zdaniem była to główna przyczyna konfliktu władcy 
z kanclerzem, a nie jakieś kwestie proceduralne czy kompetencyjne. Przecież 
dopiero wtedy monarcha zaczął nagle obarczać kanclerza także innymi winami, 
a wsparli go w tym niektórzy doradcy – pewnie Jan i Piotr Szafrańcowie, 
podkanclerzy Królestwa i podkomorzy krakowski, Jan Tarnowski, wojewoda 
krakowski, i Mikołaj z Michałowa, wojewoda sandomierski – którzy nama‑
wiali króla do odebrania Jastrzębcowi kanclerstwa64. Według władcy przyjęcie 
w Koszycach w maju 1419 roku bezwarunkowego arbitrażu Zygmunta Luksem‑
burskiego w sporze z Krzyżakami to wina kanclerza, gdyż samowolnie – bez 
wzięcia pod uwagę głosu doradców (Tarnowskiego i Michałowskiego) – spo‑
rządził i opieczętował dokument, w którym pominął termin 13 lipca, do kiedy 
to Krzyżacy mieli przyjąć arbitraż (po tej dacie strona polska miałaby prawo 
dochodzić zbrojnie swych spraw). Nie uwzględnił przy tym, że już wcześniej, 
w 1414 roku pod Brodnicą, zakon krzyżacki oferował Polsce 40 tysięcy kop 

61 W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy…, s. 227; F. Sikora: Pilecki…, s. 256.
62 Wyrok wrocławski był szeroko omawiany w historiografii, z ważniejszych prac zob.: 

A. Prochaska: Wyrok wrocławski. „Przegląd Historyczny” 1909, T. 8, s. 49–62, 154–166, 269–
283; S. Zajączkowski: Studia nad procesami Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 
1420–1423. „Ateneum Wileńskie” 1937, R. 12, s. 320 i n.; Z.H. Nowak: Międzynarodowe pro-
cesy…, s. 81–122. Inną interpretację niż dotychczasowa literatura historyczna daje J. Nikodem: 
Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433. Studium o polityce dynastycznej 
Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza. Poznań 2004, s. 191–199; Tenże: Witold wielki 
książę litewski (1354 lub 1355–27 października 1430). Kraków 2013, s. 325–328.

63 Annales, lib. 11, s. 110–125, 127–130; Roczniki, ks. 11, s. 115–131, 133–136.
64 W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy…, s. 188; J. Sperka: Szafrańcowie…, s. 130–131.
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groszy i pewne ustępstwa terytorialne. To spowodowało, że możliwe stało się 
zatrzymanie w końcu lipca polskiej wyprawy przeciw zakonowi – za co król też 
obarczył kanclerza – i za usilnym staraniem legatów papieskich przyjęcie zgody 
na rozstrzygnięcie sporu polsko ‑krzyżackiego przez sąd polubowny Zygmunta 
Luksemburczyka65.

Ponieważ Jastrzębiec bronił się, że jego działania nie przekroczyły pełno‑
mocnictw, które otrzymał od króla, i nie przyznawał się do winy, rozgrywkę 
z biskupem Jagiełło postanowił przeprowadzić na drodze formalno ‑prawnej, na 
planowanym na lipiec zjeździe w Łęczycy. Tam – jak podaje Długosz – oskar‑
żono Jastrzębca oraz Zbigniewa z Brzezia i Janusza z Tuliszkowa, że wbrew 
rozkazowi króla opieczętowali wyrok wrocławski, godząc się z jego sentencją. 
Oskarżycielami z ramienia króla i Korony byli podkomorzowie: Piotr Szafraniec 
krakowski – brat podkanclerzego Jana, Wojciech Malski łęczycki i Bartosz 
z Wierzchosławic sandomierski, a zarzuty w ich imieniu przedstawił Klemens 
Wątróbka ze Strzelec, wielkorządca krakowski. Na zjeździe, gdzie (według 
Długosza) podniesiono tylko wątek wyroku wrocławskiego i miano dowieść 
niekompetencji kanclerza, wszystko jednak wymknęło się spod kontroli. Prze‑
prowadzony przez Bartosza z Wierzchosławic (męża siostrzenicy biskupa Piotra 
Wysza) atak słowny, który był raczej zemstą za przyczynienie się Jastrzębca 
do usunięcia z biskupstwa krakowskiego Wysza niż obroną racji królewskich, 
doprowadził jedynie do zamieszek między krewnymi kanclerza i krewnymi 
Bartosza z Wierzchosławic. Tumult udało się jednak spacyfikować66. Nato‑
miast sprawę Jastrzębca oddano pod sąd kościelny, na czele którego stanęli: 
arcybiskup Mikołaj Trąba i biskupi Andrzej Łaskarzyc (poznański) oraz Jakub 
z Kurdwanowa (płocki). Z dokumentu wyroku tego sądu, wydanego 27 lipca 
1420 roku na zamku łęczyckim, dowiadujemy się, że kanclerz tłumaczył się 
przed hierarchami nie z wyroku wrocławskiego (jak wynikałoby z relacji 
Długosza dotyczącej zjazdu łęczyckiego), ale z dokumentu (wspomnianego  
tu wcześniej) wystawionego – jakoby bez wiedzy króla – przezeń w Koszy‑ 
cach w 1419 roku, a określającego warunki arbitrażu Zygmunta Luksembur‑
skiego w sporze polsko ‑krzyżackim. Sędziowie wysłuchali wyjaśnień Jastrzębca 
i uwolnili go od stawianych mu zarzutów, stwierdził on bowiem, że treść za‑
pisu została zaakceptowana przez króla, ponieważ on czytał mu wcześniej te 

65 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława. Wyd. F. Piekosiński. T. 2. Kra‑
ków 1883, nr 594, s. 459; Annales, lib. 11, s. 101, 134–135; Roczniki, ks. 11, s. 105, 141. Ostatecznie 
na zjeździe Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Nowym Sączu 8 września 1419 r. ustalo‑
no, że wyrok zostanie wydany 6 stycznia 1420 r. – Z.H. Nowak: Międzynarodowe procesy…, 
s. 92.

66 Annales, lib. 11, s. 134–135; Roczniki, ks. 11, s. 141–142; A. Prochaska: Wyrok wrocław-
ski…, s. 60–61; W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy…, s. 188–189; G. Lichończak ‑Nurek: 
Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 83–86; J. Sperka: Szafrańcowie…, s. 133–134. Ostatnio D. Wró‑
bel (Elity polityczne…, s. 383, przyp. 490) zwracał uwagę, że kanclerz nie mógł opieczętować 
sentencji wyroku, gdyż nie istniała taka potrzeba.
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warunki z brulionu („ginako tego zapissa albo compromissam nijewidal, gedno 
ijakom gij zminuti przet krolem czedl ijoprawil”)67. 

Korzystny dla Jastrzębca wyrok częściowo pokrzyżował plany Jagiełły 
odnośnie do zrzucenia całej winy na kanclerza za niepowodzenia polityki kró‑
lewskiej. Jednak mimo oczyszczenia się z zarzutów i pogodzenia się (pewnie 
pozornego) z monarchą, do czego miał doprowadzić jeszcze w Łęczycy Jan 
z Tarnowa68, znaczenie polityczne Wojciecha Jastrzębca zostało zmniejszone, 
stopniowo wykluczono go z grona osób mających największy wpływ na decyzje 
polityczne69. 

Kwestią czasu była decyzja o usunięciu go z kancelarii. Taką możliwość 
dała królowi śmierć arcybiskupa Mikołaja Trąby w grudniu 1422 roku w Lu‑
bicy. Wydarzenia związane ze zmianami na wysokich godnościach kościelnych 
i urzędach kancelaryjnych, do których doszło w ciągu następnych kilku mie‑
sięcy, były szczegółowo omawiane przez historyków, w czym mam także swój 
udział70. Nie wchodząc w szczegóły, wydaje się, że dla dygnitarzy polskich 
kluczową sprawą było zachowanie równowagi sił między najważniejszymi 
rodzinami w Koronie. Obawiano się bowiem, że Jagiełło, wykorzystując wakat 
na arcybiskupstwie, będzie chciał przesunąć na nie Wojciecha Jastrzębca. Na‑
tomiast pozostawione przez niego biskupstwo krakowskie i kanclerstwo może 
oddać podkanclerzemu Janowi Szafrańcowi, mającemu coraz większe wpływy 
u jego boku. Wydaje się, że perspektywa kumulacji tych godności spowodowała 
kontrakcję panów i była początkiem intryg, w które wkrótce wciągnięto rów‑
nież młodą królową. Stąd zapewne list panów polskich, na czele z Jastrzębcem, 

67 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej…, nr 594, s. 460. Zob. też uwagi na ten temat 
D. Wróbla: Elity polityczne…, s. 383–384.

68 Annales, lib. 11, s. 135; Roczniki, ks. 11, s. 142; W. Dworzaczek: Leliwici Tarnowscy…, 
s. 188–189; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 83–84.

69 Do takich samych wniosków skłania się też G. Lichończak ‑Nurek (Wojciech herbu 
Jastrzębiec…, s. 85), chociaż powody odsunięcia Jastrzębca od najważniejszych decyzji pań‑
stwowych widzi raczej w działaniach nieprzyjaciół kanclerza, Szafrańców, niż w nieżyczliwości 
króla. Z kolei D. Wróbel (Elity polityczne…, s. 384) sugeruje, że koteria Jastrzębca z całej roz‑
grywki wyszła obronną ręką, co jednak stoi w sprzeczności z dalszymi wydarzeniami, w tym 
zwłaszcza ze zmianami na urzędach po śmierci Mikołaja Trąby w 1422 r. (o czym dalej).

70 Z ważniejszych prac, w których problem został podjęty, zob.: E. Maleczyńska: Rola 
polityczna…, s. 43–45; J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański: Władysław II Jagiełło…, s. 274–275; 
Z. Kowalska: Stanisław Ciołek…, s. 36–37; M. Koczerska: Oleśnicki Zbigniew. W: PSB. T. 23. 
Wrocław–Kraków 1978, s. 777; Taż: Rola związków rodzinnych i rodowych w działalności pub-
licznej Zbigniewa Oleśnickiego. W: Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu 
publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Red. A. Radzimiński, J. Wroni‑
szewski. Toruń 1996, s. 75–77; M. Koczerska: Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swojej epo-
ki. W: Zbigniew Oleśnicki książę Kościoła i mąż stanu. Red. F. Kiryk, Z. Noga. Kraków 2006, 
s. 13–15; G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 95–99; J. Sperka: Zmiany na 
arcybiskupstwie gnieźnieńskim, biskupstwie krakowskim i urzędach kancelaryjnych na przeło-
mie 1422/1423 roku. „Teki Krakowskie” 1997, T. 5, s. 139–146; Tenże: Szafrańcowie…, s. 145–159; 
M. Czyżak: Kapituła katedralna w Gnieźnie…, s. 282–286 (w tych pracach źródła i pozostała 
literatura przedmiotu).
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wystosowany na początku grudnia do Witolda, aby wpłynął na króla, by ten nie 
spieszył się z obsadą wakującego arcybiskupstwa. Zgodnie z tym bowiem, co 
monarcha ostatnio potwierdził, bez zgody prałatów i baronów miał nie obsadzać 
najwyższych urzędów w państwie. Jednocześnie proszono księcia o poparcie 
awansu dla Zbigniewa Oleśnickiego i Stanisława Ciołka71. Jagiełło, który mu‑
siał się liczyć ze zdaniem rady królewskiej, wziął pod uwagę sugestie panów 
polskich i radząc się Witolda, podjął około połowy grudnia następującą decyzję 
co do obsady dygnitarstw: Jastrzębiec miał być przesunięty na arcybiskupstwo 
gnieźnieńskie, Szafraniec – objąć biskupstwo krakowskie, natomiast Oleśnicki – 
otrzymać urząd kanclerza, a Ciołek podkanclerzego72. W tej sytuacji protesto‑
wać zaczął jednak Wojciech Jastrzębiec, który nie chciał opuścić biskupstwa 
krakowskiego, a dodatkowe zamieszanie wprowadziła kapituła gnieźnieńska, 
która wybrała na arcybiskupa swego dziekana Wincentego z Marcinkowa; 
w tym ostatnim przypadku dopiero interwencja króla u papieża Marcina V 
rozstrzygnęła sprawę73. Ostateczne decyzje w kwestii obsady urzędów kancela‑
ryjnych i godności kościelnych zapadły w połowie lutego 1423 roku w Jedlni. 
Tam przede wszystkim władca wymógł na Jastrzębcu przyjęcie godności arcy‑
biskupiej. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Szafraniec, proponowany na 
biskupstwo krakowskie, objął szefostwo kancelarii, a podkanclerstwo Stanisław 
Ciołek. Natomiast biskupstwo krakowskie otrzymał – niebrany wcześniej pod 
uwagę przez króla – Zbigniew Oleśnicki. Formalnie zmiany w kancelarii i na 
biskupstwach zaszły dopiero latem tego roku74.

 Wydarzenia te, podobnie jak wcześniej w przypadku Mikołaja Trąby, nie 
spowodowały oczywiście zerwania kontaktów Wojciecha Jastrzębca z władcą, 
niemniej pozycji z lat 1412–1420 już nie odzyskał. Jego realne wpływy na po‑
dejmowanie kluczowych decyzji politycznych zmalały i były niewspółmierne 
do pełnionej funkcji75. Władysław Jagiełło nie był bowiem monarchą, który 
degradował swoich doradców i faworytów – on ich łagodnie od siebie odsuwał, 
nie upokarzał, awansował, ale z dala od siebie. W dodatku – co zawsze podkreś‑ 

71 Liber cancellariae Stanislai Ciolek. Ein Formelbuch der polnischen Königskanzlei aus 
der Zeit der husitischen Bewegung. Hrsg. J. Caro. Bd. 1–2. Wien 1871–1874 („Archiv für öster‑
reichische Geschichte“, Bd. 45, 52) – Bd. 2, nr 124, 125 (tu list królowej Zofii Holszańskiej do 
Witolda); Annales, lib. 11, s. 186–187; Roczniki, ks. 11, s. 195–196 (Długosz natomiast podał – 
co najpewniej jest jego konfabulacją – że panowie prosili o arcybiskupstwo dla Oleśnickiego); 
J. Sperka: Szafrańcowie…, s. 146; M. Koczerska: Zbigniew Oleśnicki…, s. 14.

72 Liber cancellariae…, Bd. 2, nr 125; J. Sperka: Zmiany…, s. 141–142; Tenże: Szafrańco-
wie…, s. 149.

73 M. Czyżak: Kapituła katedralna w Gnieźnie…, s. 282–286.
74 Annales, lib. 11, s. 187–188; Roczniki, ks. 11, s. 197; BP. T. 4. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska‑

 ‑Kuraś. Rzym–Lublin 1992, nr 1182–1184; UrzCentr, nr 195, 196, 619, 620; M. Koczerska: Oleś-
nicki Zbigniew…, s. 777; Z. Kowalska: Stanisław Ciołek…, s. 36–37; G. Lichończak ‑Nurek: 
Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 147; J. Sperka: Zmiany…, s. 145–146; Tenże: Szafrańcowie…, 
s. 151–159; M. Koczerska: Zbigniew Oleśnicki…, s. 15.

75 Na temat pozycji arcybiskupów gnieźnieńskich zob. A. Gąsiorowski: Arcybiskupi gnieź-
nieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów. „Roczniki Historyczne” 1993, R. 59, s. 93–109.
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lam – król nie był pamiętliwy, z czasem gniew na osoby, które go w jakiś sposób 
zawiodły czy mu się naraziły, przechodził. Po odsunięciu Jastrzębca u boku 
monarchy przez następne 10 lat najważniejszą pozycję zajmowali bracia Sza‑
frańcowie – Jan, kanclerz (później także biskup kujawski), oraz Piotr z Łuczyc 
i Pieskowej Skały, podkomorzy krakowski, a potem wojewoda krakowski76. 

* * *

Wojciech Jastrzębiec przez 8 lat, od 1412 roku do 1420 roku, był niewątpli‑
wym faworytem króla. Niechętny mu historyk Mieczysław Gębarowicz, charak‑
teryzując go przy okazji objęcia przezeń szefostwa kancelarii królowej Jadwigi, 
ale patrząc na całe jego życie, jego dokonania, pisał, że sukces zawdzięczał „nie 
tyle wykształceniu, bo o nim nic nie wiemy, ani patriotyzmowi i rozumowi, ile 
raczej właściwościom charakteru, ściślej jego brakowi. Ponieważ z tym szedł 
w parze brak zasad i skrupułów, a wyrównywał je gładkość i dworactwo, posu‑
wał się ciągle naprzód, drogą pochlebstw i intryg”77. Niewątpliwie badacz trochę 
przesadził, ale faktem jest, że Jastrzębiec nie miał skrupułów i sentymentów, 
walcząc o kolejne szczeble swojej kariery. Wydaje się jednak, że był politykiem 
bez własnego zdania, ukrywającym swoje poglądy, aby nikomu się nie narazić. 
Wobec króla był człowiekiem bojaźliwym, ale – co trzeba podkreślić – bardzo 
lojalnym. I dlatego pewnie tak go zabolało w 1420 roku oskarżenie przez Wła‑
dysława Jagiełłę o samowolę i działanie wbrew majestatowi. Jednak osiągnięta 
pozycja, dzięki której niewątpliwie rosła jego duma, nie pozwoliła mu zgodzić 
się na rolę kozła ofiarnego i wzięcie winy za nie swoje grzechy. To zaważyło na 
tym, że został odsunięty od głównego nurtu życia politycznego. Jastrzębiec nie 
zauważył pewnie, że jak każdy dostojnik i faworyt zarazem, nawet ten będący 
na szczycie i mający szerokie wpływy, może mieć swoje zdanie, ale tylko takie, 
które jest zbieżne ze zdaniem królewskim.

 Jan Długosz, który słaby charakter Wojciecha Jastrzębca przeciwstawiał 
sile charakteru Zbigniewa Oleśnickiego, dostrzegał jednak pozytywne cechy 
arcybiskupa. Informując o jego śmierci w 1436 roku, napisał w Rocznikach, że 
„był to człowiek mądry i rozsądny i wielki patriota”, a w Katalogu arcybisku-
pów gnieźnieńskich określił go mianem gorliwego miłośnika ojczyzny („amator 
fervidus patriae”)78. I niewątpliwie z tą opinią należy się zgodzić.

76 J. Sperka: Szafrańcowie…, s. 159–234, 296–303; Tenże: Faworyci…, s. 47–50. W podob‑
nym tonie ocenę formułuje G. Lichończak ‑Nurek: Wojciech herbu Jastrzębiec…, s. 87.

77 M. Gębarowicz: Psałterz floriański…, s. 60–61.
78 Annales, lib. 11–12, s. 170; Roczniki, ks. 11–12, s. 191; Catalogus Archiepiscoporum Gnes-

nensium. W: Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracovienis Opera omnia…, s. 371.
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Wojciech Jastrzębiec – a favourite of king Władysław Jagiełło

Su m mar y

Owing to king Władysław Jagiełło’s favour, Wojciech Jastrzębiec was granted a string of 
church offices and state positions. He began his career in the chancery of queen Jadwiga, then he 
became a bishop of Poznań (1399), which granted him entry to the royal council. Subsequently, 
due to a plot against Piotr Wysz, he assumed after him the episcopacy of Kraków (1412). At the 
same time, after Mikołaj Trąba was deposed from the royal chancery, he became its chief by 
assuming the office of the chancellor. During the following eight years he was the closest advisor 
of the king, his favourite. He exerted a great influence upon the internal and the external po‑ 
licy of the Kingdom of Poland. Wojciech Jastrzębiec’s political position declined in 1420 due to 
an unfavourable verdict which was issued by king Zygmunt Luksemburski in the Polish ‑Teutonic 
dispute. Jagiełło accused the chancellor that he allegedly failed to fulfil his command even during 
the session in Koszyce in 1419, which was supposed to affect the subsequent Wrocław verdict. 
Due to the fact that the chancellor did not want to assume responsibility for the failure of the 
royal policy, in 1423 Jagiełło brought about a situation in which he was stripped of the chancel‑
lorship and the Kraków archiepiscopate, and then his transfer to the archbishopric of Gniezno, 
which constituted an apparent promotion because in reality it entailed a loss of influence in the 
sphere of the monarch.

Jerzy Sperka

Wojciech Jastrzębiec – ein Schützling des Königs Władysław Jagiełło

Zusam menfassu ng

Von Gnaden des Königs Władysław Jagiełło trat Wojciech Jastrzębiec immer neuere kirch‑
liche Würden und staatliche Ämter an. Seine Karriere begann er in der Kanzlei der Königin Jad‑
wiga, um im Jahre 1399 ein Bischof von Posen (pol. Poznań) zu werden, was ihm ermöglichte, 
dem Königsrat beizutreten und in Folge der Intrigen gegen Piotr Wysz das Krakauer Bistum 
nach ihm im Jahre 1412 zu übernehmen. Nachdem Mikołaj Trąba aus der königlichen Kanzlei 
entlassen worden war, trat Jastrzębiec den Amt des Kanzlers an. Acht Jahre lang war er dann 
der nächste Berater des Königs und dessen Schützling, der die Innen ‑ und Außenpolitik des 
Königreichs Polen stark beeinflusste. Wojciech Jastrzębiecs politische Position brach im Jahre 
1420 zusammen wegen des vom König Sigismund von Luxemburg im Streit zwischen Polen und 
dem Deutschen Orden erlassenen Urteils. Jagiełło warf dem Kanzler vor, dass der noch während 
der Versammlung in Kaschau im Jahre 1419 seinen Befehl angeblich nicht ausgeführt haben 
sollte, was sich auf den späteren Urteil in Breslau hätte auswirken sollen. Da sich der Kanzler 
weigerte, die Schuld für königliche Politik zu tragen, hat ihn Jagiełło 1423 vom Kanzleramt und 
vom Krakauer Bistum abberufen. Jastrzębiec wurde dann zum Erzbischof von Gnesen ernannt, 
was aber nur eine scheinbare Beförderung besagte, weil er in Wahrheit auf jegliche Beziehungen 
in Königs Begleitung nicht mehr zählen konnte. 




