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Wprowadzenie
Opisanie dziejów średniowiecznego zakonu rycerskiego nie należy
do zadań łatwych. W tej kwestii poczyniła wiele Wanda PolkowskaMarkowska w studium Dzieje Zakonu Dobrzyńskiego. Przyczynek do kwestji krzyżackiej1 (1926 r.), w którym autorka przytacza jedenaście dokumentów dyplomatycznych z lat 1228-1240, korzysta z opracowań i z przekazów
historiograficznych, najstarszy z nich o zakonie Chrystusowym jest zaczerpnięty z tzw. „«Exordium Ordinis Cruciferorum» dzieła powstałego
przed rokiem 1260-ym”2. Cytuję za autorką: „W tym to czasie ziemie chrze1

Wanda Polkowska-Markowska, Dzieje Zakonu Dobrzyńskiego. Przyczynek do kwestji
krzyżackiej, Roczniki Historyczne Organ Towarzystwa miłośników Historji w Poznaniu,
(red.) Kazimierza Tymienieckiego, Kazimierza Kaczmarczyka i ks. Henryka Likowskiego,
rocznik II, zeszyt 2, 1926.
2
Polkowska-Markowska, ibidem, s. 150.
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ścijańskie, a mianowicie chełmińska, lubawska, mazowiecka i kujawska
wiele cierpiały od narodów Prusaków; wróg je niszczył i palił, mężów zabijał, niewiasty i dziewice bezcześcił i w wieczną niewolę uwodził. Widząc to
ks. Konrad, pan tych ziem, a nie mogąc odeprzeć napadów i zaradzić niedoli, którą znosił podległy mu lud chrześcijański, zasięgnął rady swych rycerzy i przyzwał pewnych pobożnych rycerzy, zwanych Rycerzami Chrystusa
i oddał im gród Dobrzyń, aby odpierali napady pogan. Bowiem ziemie
chełmińska i lubawska były zupełnie zniszczone. Lecz braci Ci niczego nie
dokonali, powstrzymać szalonych Prusaków nie mogli. Wówczas książę za
radą biskupa Chrystjana i innych przywołał do obrony kraju Zakon Niemiecki Najświętszej Marji Panny”3.
O rycerzach Chrystusowych pisali m.in. Piotr z Dusburga (Dusburg),
Jan Długosz, Łukasz Dawid, Teodor Narbutt (co do informacji podawanych
przez dwóch ostatnich autorów można mieć duże wątpliwości4), G. Zieliński, J. N. Romanowski5, W. Kętrzyński, ks. Kujot6. Polkowska-Markowska
dokonuje kompleksowej analizy dokumentów z epoki, źródeł historiograficznych i prac poruszających tematykę zakonu Chrystusowego. W recenzji
Jadwigi Karwasińskiej artykułu Dzieje zakonu Dobrzyńskiego… (1927 r.)7
autorka podkreśla „dużą bezstronność” i „niezwykłą sumienność” (s. 199)
Polkowskiej-Markowskiej. W recenzji czytamy: „Punktem wyjścia badań
autorki jest przeświadczenie, że podjęcie próby analizy źródeł i dziejów zakonu Dobrzyńców, samej dla siebie (wobec całkowicie przestarzałych już
prac Zielińskiego i Romanowskiego, specjalnie tej kwestji poświęconych),
rozpatrywanie tej sprawy nie wyłącznie poprzez pryzmat polityki i tendencji
krzyżackiej (jak to czynili Wojciech Kętrzyński i ks. Kujot, a nawet Perl3

Polkowska-Markowska, op. cit., s. 149. Należy pamiętać, że jest to relacja i analizować
przytaczany fragment w oparciu o inne źródła.
4
Wątek ten jest rozwinięty pod koniec tekstu.
5
Patrz szerzej w: Romanowski Jan Nepomucen, Zakon dobrzyńców aż do wdania się
w układy z Krzyżakami, Biblioteka Warszawska, pismo poświęcone Naukom, Sztukom
i Przemysłowi 1856, t. I, ogólnego zbioru tom LXI, s. 1-31. Lub w: Romanowski J. N., Poszukiwania nad zakonem dobrzyńców i nad stosunkiem pierwotnym Krzyżaków do Konrada Mazowieckiego, Biblioteka Warszawska, pismo poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi 1857, Nowa Serya, t. III, s. 1-44, 315-343.
6
Patrz szerzej: Stanisław Kujot, Najnowsze prace dr. W. Kętrzyńskiego o biskupie Chrystyanie i o Krzyżakach, Przegląd Historyczny, dwumiesięcznik naukowy 1905, 1/3, s. 418470. Lub w: S. Kujot, …usque in Pruciam…, Studyum nad dokumentami Kawalerów Dobrzyńskich z roku 1228, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1909, Rocznik 16,
s. 3-8.
7
J. Karwasińska (rec.), Dzieje Zakonu Dobrzyńskiego. Przyczynek do kwestji krzyżackiej,
Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Rocznik 1927, t. 7, nr 6, s. 199-204.
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bach) − może dać jej nowe oświetlenie. Może nadto wykazać, co leży bezsprzecznie poza granicą ścisłości historycznej, a zatem wyeliminować pewne pytania, które muszą na zawsze pozostać bez odpowiedzi”8.
Wartymi polecenia publikacjami po ukazaniu się tekstu PolkowskiejMarkowskiej jest z pewnością książka M. Biskupa i G. Labudy, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia, (1986 r.). Jak również artykuł G. Labudy, O nadaniu biskupa Chrystiana dla Dobrzyńców z roku 1228 (1972 r.). Za interesującą należy również uznać pracę T. Manteuffela, Papiestwo i Cystersi, ze szczególnym
uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII i XIII wieku (1955 r.).
Współczesne opracowanie tematyki zakonów krzyżowych odnajdziemy
w książce Marii Starnawskiej, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu (1999 r.) oraz w pracy zbiorowej pod red. Andrzeja Szalkowskiego Rycerze Chrystusowi z Prus. Historia
Zakonu Braci Dobrzyńskich, (2011 r.). Tematyka Zakonu Chrystusowego
jest również poruszana przez lokalnych badaczy ziemi dobrzyńskiej (m.in.
Mirosława Krajewskiego) oraz inne osoby. Ogrom tekstów ukazujących się
na temat rycerzy Chrystusowych (w różnych okresach historycznych) powoduję zacieranie się świata mitów i legend ze sferą faktów i rzeczywistości. Wiedza zgromadzona na ten temat jako mało znana powinna zostać
spopularyzowana, a przede wszystkim odczarowana. O Braciach pisze się
bardziej w kontekście Zakonu Krzyżackiego „jako przyczynku do kwestii
krzyżackiej9” niż odrębnym zagadnieniu – spowodowane jest to m.in. fragmentarycznością dysponowanych informacji o rycerzach Chrystusowych
(milites Chrysti). Wszakże historia rycerzy Chrystusowych może być rozpatrywana z perspektywy dziejów społeczności lokalnych Dobrzynia i Drohiczyna10. Okres osadzenia rycerzy w Dobrzyniu jest stosunkowo znany, natomiast późniejsza historia zakonu czeka na odkrycie, a dzieje lokalne są
przyczynkiem do tworzenia się tożsamości obecnych jej mieszkańców oraz
odpowiada za formułowanie się ducha czasu.

8

J. Karwasińska, ibidem, s. 200.
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 145.
10
W Drohiczynie 4 kwietnia 2010 r. pasowano pierwszych 6 rycerzy drohicckich, którzy
nawiązują do dziedzictwa Rycerzy Chrystusowych z XIII w.
9
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Historia Zakonu Chrystusowego
Powstanie Zakonu Rycerzy Chrystusowych11 bezpośrednio wiążę się
z akcją chrystianizacyjną Prus, na terenie których m.in. został zabity czeski
misjonarz Wojciech w 997 r., którego ciało (za wagę złota) wykupił Bolesław Chrobry. Otton III odbył pielgrzymkę w 1000 r. na grób św. Wojciecha, w wyniku której została ustanowiona metropolia Gnieźnieńska. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku, zapoczątkowało akcje chrystianizacyjną Polski. W celu obrony terenów pogranicznych i chrystianizacji pogan
były zakładane zakony rycerskie. Prowadzono krucjaty przeciwko Prusom,
podobne do tych jakie były organizowane do Ziemi Świętej12. W 1215 roku
mnich cysterski z opactwa w Oliwie13 Chrystian został wyświęcony na
pierwszego biskupa Prus, zapewne przez samego papieża Innocentego III14.
W literaturze przyjęło się określać Chrystiana biskupem „pruskim”, natomiast określenie „pruski” dotyczyło „biskupstwa misyjnego dla Prus”, którego biskupem został Chrystian i jako biskup misyjny zapewne rezydował
w Zantyrze15, i mógł organizować krucjaty i udzielać odpustów ich uczestnikom. Konrad Mazowiecki w 1225/1226 roku sprowadza Krzyżaków na
ziemię chełmińską16. Prawdopodobnie z inicjatyw Chrystiana, książę mazowiecki w 1228 roku postanawia założyć zakon rycerski (funduje zakon)
rycerzy Chrystusowych (milites Chrysti). Jak wspomniano wyżej za pomy11

Znane są inne określenia stosowane względem zakonu, oto niektóre z nich: „fratres militie Christi contra Prutenos in Mazovia”, „milites Christi in Prusia”, „milites Prucie”, “milites Christi de Pruscia”, Fratres Milites Christi de Dobrzyń, Kawalerowie Chrystusowi, Pruscy Rycerze Chrystusowi, Pruscy Kawalerowie Chrystusa, Bracia Dobrzyńscy, Dobrzyńcy,
Czerwoni Krzyżacy. [w:] Polkowska-Markowska, s. 175, 176; i inne źródła. Odnośnie nazwy J. Powierski w książce Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski,
(1996, s. 14-15) pisze: „Ze względu na fakt, że nazwę rycerzy Chrystusowych urabiano od
ich aktualnego miejsca pobytu, uważam za nieprecyzyjne nazywanie ich upowszechnionymi w nauce nazwami braci dobrzyńskich i dobrzyńców, gdyż odnoszą się one tylko do
pewnego okresu ich działalności, i konsekwentnie posługuję się poświadczoną we wszystkich źródłach nazwą rycerzy Chrystusowych”.
12
Karol Górski, Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich 1997, s. 21-26. Taka krucjata „lokalna” była korzystna dla polskich książąt,
gdyż nie musieli udawać się z podobną wyprawą do Ziemi Świętej.
13
Pochodzenie Chrystiana jest jedną z hipotez rozważaną przez historyków.
14
M. Biskup, G. Labuda, podają datę wyświęcenia na 1215-1216 r. [w:] „Dzieje Zakonu
Krzyżackiego w Prusach: gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia.”, 1986, s. 87.
15
Obecnie gród ten nie istnieje, był zlokalizowany w woj. pomorskim na południe od wsi
Uśnice, leżał nad prawy brzegiem Nogatu w pobliżu Malborka. [w:] M. Biskup, G. Labuda,
ibidem.
16
Górski, op. cit., s. 24.
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słodawcę założenia zakonu rycerskiego uważany jest Chrystian, choć w literaturze można spotkać inne koncepcje17, które nie mają dostatecznego poparcia w źródłach.
„Bulla papieska z 1228 r. określa założyciela zakonu jako bone memoire pierwszego biskupa pruskiego, co budzi wątpliwości, gdyż Chrystian
zmarł dopiero w 1245 r. Sprzeczność tę objaśniano różnie (określanie tak
niekiedy osób żyjących, nieprawdziwa wiadomość o śmierci biskupa w czasie trwania poselstwa, skażenie dokumentu, lapsus kancelarii papieskiej)”18.
Maria Starnawska przytacza przypuszczenie T. Manteuffela mówiące o tym, że opat z Łekna Gotfryd (zmarły już ok. 1210 r.) przyjął nielegalnie godności biskupa Prus19, a tym samym on jako pierwszy biskup Prus jest
inicjatorem powstania zakonu i to jego bulla wymienia jako bone memoire.
Jednak ostatecznie autorka skłania się ku koncepcji PolkowskiejMarowskiej wskazującej Chrystiana jako inicjatora założenia zakonu20, popieraną również przez G. Labude21. Istnienie zakonu zatwierdził papież
Grzegorz IX bullą z 28. X. 1228 r., w dokumencie jest użyte w stosunku do
zakonu sformułowanie: „Rycerzy Chrystusowych, walczących przeciw Prusakom na Mazowszu”22. Tym samym możemy przypuszczać, że zakon
ukonstytuował się w celu zwalczania pogan w Prusach. Wszakże data zatwierdzenia zakonu przez papieża różni się od tej widniejącej na dokumencie nadającym ziemie Braciom przez Konrada Mazowieckiego, który datowany jest na 4 lipca 1228 r. Wynika z tego, że zakon jako grupa ta musiała
ukształtować się wcześniej. Jak zostało nadmienione zakon został powołany
zapewne w celu walki z Prusami, a tym samym miał bronić granic, których
przed rycerzami zakonnymi (takimi jak rycerze Chrystusowi) broniły tzw.
„stróże” rycerskie.
17

Wśród możliwych założycieli zakonu wymienia się biskupa płockiego Guntera i kujawskiego Michała. Patrz szerzej [w:] Polkowska-Markowska, op. cit., s. 171.
18
M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich
w średniowieczu, Łódź 1999, s. 109.
19
Patrz szerzej: ibidem, s. 109-110.
20
„Inicjatywę założenia zakonu należy więc raczej przypisać Chrystianowi”. Starnawska,
ibidem, s. 110.
21
G. Labuda G, O nadaniu biskupa Chrystiana dla Dobrzyńców z roku 1228, Roczniki
Humanistyczne, t. 20, 1972. s. 49. Jednak Labuda w odróżnieniu od PolkowskiejMarkowskiej, uważa że sformułowanie bone memoire jest raczej lapsusem językowym popełnionym przez kancelarię papieską niż wynikiem informacji o rzekomej śmierci Chrystiana w Prusach, która jakoby miała dotrzeć do papieża. Patrz szerzej w: G. Labuda,
„O nadaniu biskupa…, s. 49. Polkowska-Markowska, op. cit., 177.
22
W oryginale „milities Christi contra Prutenos in Masovia”, w: Polskowska-Markowska,
ibidem, s. 172.
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„Celem zabezpieczenia granicy pruskiej próbowano zorganizować
w pogranicznych grodach mazowieckich, i zapewne pomorskich, stałą
«stróżę» rycerską. Nie utrzymała się ona jednak długo. Za radą biskupa
Chrystiana postanowiono na miejsce «stróży» rycerskiej powołać «stróżę»
złożoną z rycerzy zakonnych. Wzór takiego zakonu rycerskiego stanowili
kawalerowie mieczowi, pozostający pod władzą ówczesnego biskupa ryskiego”23.
Polkowska-Markowska o okresie powstania rycerzy Chrystusowych
pisze: „Jako rycerze krzyżowi przybyli zapewne do Prus i tu postanowili
poświęcić życie walce orężnej z poganami; może stworzyli początkowo milicję na wzór «stróży» jaką pełniło według Długosza rycerstwo polskie
w ziemi chełmińskiej w roku 1224-ym, aż wreszcie z inicjatywa biskupa
pruskiego i księcia mazowieckiego pozwoliła im zorganizować się w zakon
i osiąść na Mazowszu na pograniczu ziem pruskich”24.
Jednak jako datę powstania zakonu Chrystusowego należy przyjąć
1228 r., gdyż fakt ten został potwierdzony w dokumencie nadania ziemi
i bulli papieskiej. Labuda twierdzi, że zakon mógł powstać na przełomie
1227/122825. Nowo utworzony zakon rycerski otrzymał z nadania Konrada
Mazowieckiego „gród w Dobrzyniu wraz z całym obszarem między rzeczkami Kamienicą i Chełmicą, część wsi Dąb po lewej stronie Wisły oraz
wieś Siedlce pod Inowrocławiem”26. Natomiast biskup płocki Günther podarował „wieś Wyszyn (Wissin) vel Wyszyny i tzw. Kępę Dobrzyńską
(niewielką wysepkę na Wiśle) położoną naprzeciwko Dobrzynia”27.
M. Starnawska używa ogólniejszego określenia względem nadań ziemskich
otrzymanych przez zakon (korzysta z S. Kujota, „(…) usque in Pruciam
(…)”) pisze o otrzymaniu przez zakon „Dobrzynia nad Wisłą wraz z posiadłościami ziemskimi w jego pobliżu”28. Faktyczne ustalenie dóbr zakonnych
pozostaje zagadnieniem problematycznym na co zwraca uwagę m.in. recenzentka studium Dzieje Zakonu Dobrzyńskiego… J. Karwińska (s. 202)29.
23

M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 91.
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 197-198.
25
Patrz szerzej: G. Labuda, op. cit., s. 45.
26
Mirosław Krajewski, Ziemia dobrzyńska. Kalendarium 965-2000, Włocławek 2011,
s. 36.
27
Ibidem.
28
M. Starnawska, op. cit., s. 111.
29
Ogólny tedy kierunek „usque in Prusciam” możemy uważać za wytknięty przez autorkę
nader trafnie, ale wyznaczenie granic terytorjum przekazanego w ten sposób Dobrzyńcom,
przy tych jedynie źródłach, jakiemi możemy rozporządzać, da zawsze rezultaty bardzo problematyczne. Możliwość odchyleń od linij zakreślonych na mapie będzie tu bardzo znacz24
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Oprócz nadań ziemskich od księcia Konrada Mazowieckiego, biskupa Guntera i Świętopełka30, bracia otrzymali również przywileje na tych ziemiach
co potwierdzają XIII-wieczne dokumenty31. Rycerze Chrystusowi uzyskali
immunitet gospodarczy i sądowy w ziemi dobrzyńskiej32 oraz: „(…) otrzymali Bracia od biskupa i kapituły wszystkie dobra kościoła płockiego, znajdujące się w darowanej przez księcia ziemi, oraz dziesięciny, z ziemi zarówno przez nich uprawianych, jak i przez sprowadzonych przez nich kolonistów Niemców, czy innych obcokrajowców. Aby zachęcić kolonistów do
osadzania w dobrach zakonnych, zniósł biskup kary pieniężne, stosowane
przez kościół za łamanie przez ludność przepisów kościelnych. Wreszcie,
jako uprawnienie kościelne, pozwolił biskup Braciom budować na całym terytorium kościoły płockim”33.
Do obowiązków rycerzy należała walka z pogańskimi Prusakami
i wyparcie ich z Prus, ewentualne zdobycze terytorialne miały prawdopodobnie zostać podzielone po połowie (między Konrada a Zakon). Nie odnaleziono żadnego dokument, który zostałby wystawiony przez Braci, w którym zobowiązują się do określonych obowiązków34. Tak naprawdę nie dysponujemy informacjami potwierdzonymi źródłami o militarnej bądź gospodarczej działalności zakonu, choć raczej należy skłaniać się ku czynnościom
zbrojnym zakonu35. Polkowska-Markowska zwraca uwagę na istotny element odnoszący się do powstania zakonu i jego składu narodowościowego.
Dociera do materiałów źródłowych wskazujących imiona niektórych rycerzy Chrystusowych, pisze: „Imiona te, jak widzimy prócz dwóch apostolna. [w:] J. Karwińska (rec.), Dzieje Zakonu Dobrzyńskiego…, s. 202. Dokładne opracowanie tego zagadnienia odnajdziemy w artykule Marka Wojtkowskiego, Uposażenie Rycerzy
Chrystusowych w ziemi dobrzyńskiej w latach 1228-1235. [w:] Mirosław Krajewski (red.),
Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN 1999, t. VI, s. 919.
30
O nadaniu ziemi „Rycerzom Chrystusa” mówi dokument: „(1228-1235) s. l. et. s. d. (Pr.
Urk. 70), [przyp. autora] Świętopełk pomorski zapewnia Rycerzom Chrystusowym swobodę działania na granicach swego księstwa”. Choć nadanie to mogło dotyczyć Kawalerów
Mieczowych w Inflantach, którzy również nazywali się (milites Christi). [w:] PolkowskaMarkowska, op. cit., s. 152, s. 194. Autorka zaznacza, że dokument może budzić wątpliwości.
31
Niestety nic nam nie wiadomo o ewentualnych nadaniach dokonanych przez Chrystiana.
32
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 190-191.
33
Polkowska-Markowska, ibidem, s. 192-193. Dokument nadający ziemie przez biskupa
płockiego Guntera i dziekana Wilhelma wraz z kapitułą płocką z 2 lipca 1228 r. z Płocka
(K. M. K. 265)
34
Patrz szerzej [w:] Polkowska-Markowska, ibidem, s. 194-196.
35
Polkowska-Markowska, ibidem, s. 198-202.
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skich Jana i Andrzeja, są niemieckie. Możemy więc wnosić, że zakon Dobrzyńców składał się z Niemców”36.
Dusburg podaje, iż biskup Chrystian wyświęcił 15 rycerzy wraz
z mistrzem Brunonem. O późniejszej liczbie rycerzy nie mamy dokładnej
informacji”37. Prawdopodobnie rycerze pochodzili z Dolnej Saksonii i Meklemburgii, choć jak podkreślają M. Biskup i G. Labuda, „mogli być wśród
nich potomkowie maklemburskiego rycerstwa słowiańskiego, co umożliwiło im utrzymanie bliższego kontaktu z rycerstwem mazowieckim”38. Polkowska-Markowska stwierdza, że ta liczba (15 rycerzy) była prawdopodobnie minimalną ilością rycerzy. Mimo, że liczba członków zakonu była
niewielka, to jeśli odniesiemy ją do realiów średniowiecznych (XIII w.) to
kilkunastu uposażonych rycerzy mogło dokonać znaczących spustoszeń, co
potwierdzają przekazy historyczne: „Kronikarz współczesny zapisał, że 25
Prusów spustoszyło «całą Polskę». Oczywiście chodziło tylko o pogranicze.
Ale w kraju słabo zaludnionym owych 25 konnych i zbrojnych wojowników, przenoszących się szybko z jednej wsi do drugiej, było groźnym przeciwnikiem”39.
Prawdopodobnie zakon liczył jeden konwent „jako załoga najpierw
siedziby biskupiej, a potem grodów w Dobrzyniu i Drohiczynie”40. Polkowska-Markowska zaznacza, że: „Reguła Dobrzyńców była wzorowana na regule Kawalerów Mieczowych w Inflantach. Ci zaś oparli swoją na regule
Templariuszy”41. W innym miejscu artykułu dodaje, że Dobrzyńcy byli:
„Zorganizowani na wzór Rycerzy Chrystusowych w Liwonji przyjęli oni jako godło biały płaszcz z czerwonym mieczem i gwiazdą”42.
Miecz zapewne miał symbolizować gotowość walki w imieniu
Chrystusa (milites Christie), gwiazda prawdopodobnie symbolizowała objawienie Jezusa Poganom i nawiązywała do tej Betlejemskiej43. Józef Marecki pisząc, krótką notę o zakonie braci Dobrzyńskich podaję, że rycerze
narzucali białe płaszcze na zbroję, na których mieli wyszyty czerwony

36

Wanda Polkowska-Markowska, op. cit., s. 197. Osoby te wymieniane są jako świadkowie w oficjalnych dokumentach dotyczących zakonu. Z analizy tych nazwisk wynika, iż
byli to głównie Niemcy z Meklemburgii.
37
Polkowska-Markowska, ibidem, s. 197.
38
M. Biskup, G. Labuda, op. cit., s. 91.
39
Górski, op. cit., s. 23.
40
Starnawska, op. cit., s. 112.
41
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 195.
42
Ibidem, s. 198.
43
W. Kolak, J. Marecki, K. Wiśniak, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 27.
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miecz wzniesiony ku górze i gwiazdę44, symbol według autora miał wyglądać w następujący sposób.

Jednak jak zostało nadmienione, reguła zakonna braci Dobrzyńskich
była wzorowana na regule Fratres militiae Christi de Livonia45, tym samym
można przypuszczać, że herb braci dobrzyńskich wyglądał, jak na poniższym obrazku.

Aczkolwiek trudno stwierdzić jak naprawdę wyglądał herb rycerzy
Chrystusowych (dobrzyńców a nastęnie rycerzy drohickich46 (patrz Fot. 5)
– czy w ogóle różniły się od siebie? Tego tak naprawdę nie wiemy47). W li44

Józef Marecki, Zakony męskie w Polsce, Kraków 1997, s. 26-27. Obrazek ze strony internetowej: http://akromer.republika.pl/herby_krzyzowcy.html
45
Polkowska-Markowska, ibidem, s. 195. O nadaniu statusu zakonu rycerskiego liwońskiego rycerzom Chrystusowym mówi bulla papieska z 1228 r. [w:] G. Labuda, op. cit. s.,
43.
46
T. Narbutt, podaję jakoby istnieją dwa herby Rycerzy Chrystusowych, oddzielny dla Dobrzyńców i oddzielny dla rycerzy Drohickich. Inne źródła nie potwierdzają jego odkrycia,
i należy uznać je za daleko niepewne. T. Narbutt, Dzieje Starożytne Narodu Litewskiego,
t. III, 1838.
47
Opis Narbutta dotyczący istnienia dwóch herbów: „Przypadkowym trafem zdarzyło się
widzieć u jednego z miłośników rysunków, zbiór kolorowanych, staroświeckich herbów
i znaków rycerskich, między któremi dwa herby się znalazły, zupełnie do tych podobne,
kolorowane, na tarczach białych, bez żadnego napisu, prócz tylko, że są wzięte z szyb malowanych w Kościele. Z tych więc zabytków pojaśnia się, że rycerze Dobrzyńscy nosili na
białym płaszczu pąsową ośmiokątną gwiazdę, pod którą był miecz niebieskiego koloru,
z krzyżowaniem i guzikiem złotym. Rycerze zaś Drohiczyńscy, mieli gwiazdę szesnasto-
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teraturze podawane są różne wzory herbów, raczej z klingą opuszczoną ku
podłożu, z gwiazdą sześcioramienną bądź ośmioramienną umieszczoną nad
mieczem, niekiedy gwiazda ma formę symetryczną a niekiedy lekko przekrzywioną. Kolorystyka miecza i gwiazdy też bywa różna, raz jest czerwona
innym razem niebieska. Należy podkreślić, że chyba najstarszy przekaz wyglądu herbu znajdziemy u Łukasza Dawida (żyjącego w XVI w. historyka)
w Kronice Pruskiej (patrz Fot. 6.). Interesujący herb odnajdziemy również
w źródłach niemieckich (patrz Fot. 7.). Kwestia wyglądu herbu, jego kształtu i kolorystyki prawdopodobnie pozostanie nierozwikłaną zagadką.
Rycerze Chrystusowi częścią Zakonu Krzyżackiego
W 1235 r. wbrew woli Konrada Mazowieckiego doszło do połączenia Zakonu Krzyżackiego z Rycerzami Chrystusowmi48. W 1235 r. 19
kwietnia w Perugii „Papież Grzegorz IX zatwierdza wcielenie Zakonu Dobrzyńskiego do Zakonu Krzyżackiego, dokonane za zgodą biskupa płockiego (Piotra)”49. Do faktycznego połączenia mogło jednak dojść wcześniej,
gdyż bulla zatwierdzała pewien obowiązujący stan. Poniżej umieszczamy
tekst bulli.
„1235 Perugia, 19 kwietnia. Grzegorz IX, papież zgadza się na włączenie orderu i ziemi Dobrzyńskiej, dokonane za zgodą (Piotra) biskupa
płockiego, do mistrza i orderu Krzyżowców.
Grzegorz, biskup sługa sług bożych. Umiłowanym synom… Mistrzowi i braciom Szpitala św. Marii Kawalerom Teutońskim w Jerozolimie
pozdrowienia apostolskie i błogosławieństwo przesyła. Godnym jest na
słuszne życzenia proszących, abyśmy łatwo ofiarowali zgodę i spełniali
prośby, które uświęcając cel nie odbiegają od drogi rozsądku. Dlatego też
umiłowani w panu synowie, skłaniając się ku waszym słusznym modlipromienną, złożoną z dwóch krzyżów, na wzór Johanitskich czyli Maltańskich Rycerzy,
z których jeden był pąsowy, drugi czarny. Przez tę gwiazdę przechodził miecz, jak wyżej
opisany”. Prawdopodobnie informacja ta jest nieprawdziwa, gdyż autor źle datuję fundacje
zakonu, jak również pisze o bitwie Brodnickiej z 1225 r., niepotwierdzonej w innych źródłach. Narbutt podaje wiele szczegółów dotyczących rycerzy Chrystusowych, które są jedynym źródłem a tym samym umniejszają wiarygodność przekazu autora. Być może niektóre fragmenty historii podawane przez autora są prawdziwe, czego nie można wykluczyć
i jest trudne do weryfikacji. Narbutt, ibidem, s. 413 (721).
48
Niektóre źródła podają, iż przyczyną połączenia była mała liczba członków rycerzy
Chrystusowych. W: W. Kolak, J. Marecki, K. Wiśniak, Leksykon godeł zakonnych, Łódź
1994, s. 27.
49
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 152.
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twom, włączenie Mistrza i Braci z Dobrzynia (tak), za dodatkową zgodą
czcigodnego brata naszego.. Biskupa Płockiego z ich diecezji, uczynione do
waszego orderu (zakonu – przyp. red.) według tego jak w pismach tego samego biskupa widzieliśmy, że jest zawarte, tak opiekę. Żadnemu więc człowiekowi nie wolno w ogóle tego dokumentu naszego potwierdzenia zmieniać lub nierozważnie wystąpić przeciw. Jeśli ktoś (tak) jednak zdecydowałby się popełnić taki czyn, niech wie, że naraża się na gniew Boga
Wszechmogącego i Świętych Apostołów jego, Piotra i Pawła. Dano w Perugii, 19 kwietnia, w dziewiątym roku naszego pontyfikatu”50.
Połączenie zakonu Chrystusowego z Krzyżakami Starnawska komentuje następującymi słowami: „Część rycerzy Chrystusowych za zgodą
biskupa płockiego połączyła się z krzyżakami. Krzyżacy wykorzystali okazję nadarzającą się zarówno z powodu pobytu biskupa Chrystiana w pruskiej niewoli od 1233 r., jak i ze względu na zmniejszanie się aktywności
cystersów i może wspierającej ich misjami nadbałtyckiej Danii, co spowodowało 2 lata później objęcie przez krzyżaków zwierzchnictwa także nad
zakonem inflanckim”51.
Wanda Polkowska Markowska na ten sam temat pisze, że: „O wcieleniu Dobrzyńców do Zakonu Krzyżackiego dowiadujemy się z bulli papieskiej z dnia 19/IV 1235 r. Papież Grzegorz IX potwierdza na prośbę mistrza
i braci N. M. Panny inkorporację Zakonu Dobrzyńskiego: «incorporationem
de Magistro et fratribus de Dobrin», uczynioną za zezwoleniem biskupa
płockiego, zwierzchnika diecezjalnego Braci Dobrzyńskich. Bulla wspomina o liście biskupa, wszakże listu tego niestety nie znamy”52.
Cytowana wyżej autorka sądzi, że Konrad nie miałby zapewne nic
przeciwko połączeniu zakonów, jednak Krzyżacy sądzili, że po wcieleniu
rycerzy Chrystusowych uposażenie zakonu przechodzi w ich posiadanie.
Książe był innego zdania, kiedy dowiedział się o uknutej przeciw niemu intrydze prawdopodobnie spustoszył i ograbił ziemie dobrzyńską. Cytuję za
G. Zielińskim (w: O ziemi dobrzyńskiej. Badania historyczne, cz. II, Biblioteka Warszawska, 1861, s. 546-547): „A widać Konrad zezwalając na tę darowiznę, nie przewidywał, iż połączenie zakonów dobrzyńskiego i krzyżackiego tak jest bliskie. Bulla Grzegorza IX dana w Peruzii XIII Cal. Maij (19
kwietnia 1235 r.), zatwierdzająca tych dwóch zakonów nie wspomina nic
o księciu Konradzie, tylko o biskupie płockim, który już wcześniej pismem
50

Tłumaczenie dokumentu zaczerpnięte z: Andrzej Szalkowski (red.), Rycerze Chrystusowi
z Prus. Historia Zakonu Braci Dobrzyńskich, 2011, s. 38.
51
Maria Starnawska, op. cit., s. 111.
52
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 202.
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swym to połączenie zatwierdził, uważając je za słuszne i pobożne. Zdaję
się, że połączenie to nastąpiło przed otrzymaniem bulli papieskiej ale już po
śmierci Gunthera biskupa płockiego, na którego mógł spaść pierwszy wybuch gniewu Konrada. Za śmierć biskupa Krzyżacy już nie uważali potrzeby dłużej zamiarów swoich trzymać w tajemnicy: wystąpili otwarcie i zamek dobrzyński swoimi hufcami osadzili. Konrad zaś, przed którym dotychczas to połączenie ukrywano, skoro tylko dowiedział się o intrydze pod
jego bokiem knowanej, w której łatwo i ujmę swoich praw monarszych
i niebezpieczeństwo swoich krajów dziedzicznych mógł dopatrzeć natychmiast nie czekając dalszych skutków, naszedł ziemie Dobrzyńców udzielone
a zwyczajem owego wieku, zagrabił je i spustoszył”53.
Polkowska-Markowska wspomina o zajęciu Dobrzynia przez Krzyżaków jednak nie pisze nic o zbrojnym odwecie Konrada, dlatego też informacja ta wymaga potwierdzenia. Wiemy natomiast, że Konrad wystąpił
do sądu papieskiego (sądu rozjemczego), w którym wygrał spór i odzyskał
gród Dobrzyń – dowiadujemy się o tym z dokumentu rozjemczego
z 19.X.1235 r.54 Niestety do końca nie wiadomo czy wszyscy rycerze Chrystusowi połączyli się z Krzyżakami w 1235 r. jeżeli część z nich nie połączyła się to co robili w okresie 1235-1237? Przecież dopiero w roku 1237 r.
rycerze „niegdyś dobrzyńscy” otrzymują ziemię drohicką z rąk Konrada
Mazowieckiego. Być może część rycerzy dowiedziawszy się o połączeniu
z Krzyżakami powróciła do rodzinnej Meklemburgii(?), gdzie następnie
w 1240 r. sprzedała majątek ziemski? Polkowska-Markowska twierdzi, że
zakon Dobrzyńców nie uległ podzieleniu w 1235 r.: „Z dokumentu tego
wynika [nadania Drohiczyna braciom Dobrzyńskim przez Konrada55
– przyp. autora], że sam mistrz Brunon oraz część braci wystąpili z zakonu
Niemieckiego, z którym przed laty dobrowolnie się połączyli, aby we własnej organizacji prowadzić dalej walkę z poganami”56.
Jeżeli w nadaniu ziemi drohickiej z 1237 r. faktycznie57 występuje
imię mistrza zakonu B(runona) to można z dużym prawdopodobieństwem
przypuszczać, że chodzi o tego samego Brunona o którym pisze Dusburg
jako o pierwszym mistrzu rycerzy Chrystusowych, z tego wynika że w Drohiczynie była osadzona grupa rycerzy zakonnych, która wystąpiła (z nie53

M. Krajewski, op. cit., s. 37.
Polkowska-Markowska, ibidem, s. 203.
55
Autorka korzysta z opracowania J. K. Kochanowskiego, więcej na ten temat czytaj poniżej.
56
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 205. Przyczyny wystąpienia są nieznane.
57
Wątek ten rozwijam w dalszej części tekstu.
54

Zakon Rycerzy Chrystusowych – Bracia Dobrzyńscy – Bracia Drohiccy

327

znanych przyczyn) z Zakonu Krzyżackiego i uzyskała ziemię drohicką z nadania Konrada. Nie mogła to być inna grupa, gdyż do Zakonu Krzyżackiego
byli włączeni wg bulli papieskiej z 1235 r. „Mistrz i Bracia”. Tym samym
ziemie drohicką nie mogli uzyskać inni rycerze Chrystusowi tj. (według hipotezy) ci co nie chcieli połączyć się z Krzyżakami.
Bracia Dobrzyńscy w Drohiczynie
Wraz z połączeniem zakonu Chrystusowego z Krzyżakami, wydaję
się, że historia owego zgromadzenia zakonnego kończy się. Jednak zachował się dokument z 8 marca 1237 r. (Gąbin) nadający przez Konrada Mazowieckiego gród w Drohiczynie z ziemią zawartą między Nurem a Bugiem
rycerzom Chrystusowym. Jak można przypuszczać jest to jedyna potwierdzona informacja o obecności rycerzy w Drohiczynie nad Bugiem. W polskiej literaturze dokument ten odnajdziemy u J. K. Kochanowskiego
w: Zbiór Ogólny Przywilejów i Spominków Mazowieckich, (Tom I, 1919 r.,
366, s. 421). Jednak tekst nadania grodu drohckiego z którego korzysta Kochanowski nie jest zaczerpnięty z oryginalnego dokumentu (patrz s. 19-20):
„Tekst, nasz nie mógł dotrzeć do oryginału, zaczerpnęliśmy z tego ostatniego wydawnictwa, które zachowało pisownie oryginału, zmodernizowaną
przez Philipiego i Woelkyego. Zestawienie obu tych druków wykazuje zaledwie drobne różnice, uwzględnione w przypisach dolnych. Ponieważ Philippi i Woelky czytają naogół poprawniej, odmianki ich przenieśliśmy
(z wyjątkiem waryantu b) do tekstu zaznaczając w przypisach lekcyę Hasselbach’a i Kosegarten’a”58.
Tłumaczenie aktu nadania przez Konrada Mazowieckiego odnajdziemy również u Ignacego Daniłowicza i Jana Sidorowicza, w dziele pt.,
Skarbiec diplomatów papiezkich: cesarskich, królewskich, książęcych;
uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących
do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy. Rusi litewskiéj i ościennych im
krajów, (1860, Tom I, N.79. s. 63), choć prawdopodobnie jest to tłumaczenie wersji łacińskiej nadania którą odnajdziemy u T. Narbutta na s. 411
(720). Świadczyć o tym może użyte imię mistrza zakonu Chrystusowego
gdzie zarówno u Narbutta jak i w Skarbcu dyplomatów… widnieje imię
Herman. Natomiast w opracowani J. K. Kochanowskiego jest to mistrz
B(runon) magistro B(runon), wszakże rozwinięcie litery „B” jest przypuszczeniem znawców przedmiotu. Choć można zastanawiać się czy błąd ten
58

J. K. Kochanowskiego w: Zbiór Ogólny Przywilejów i Spominków Mazowieckich, t. I,
1919 r., s. 421, (366).
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zostałby powielony w innych miejscach tego dokumentu? Za tezą, wskazującą pochodzenie informacji od Narbutta w Skarbcu dyplomatów… wskazuje również występowanie tylko w tych dwóch źródłach informacji o ostatnim mistrzu zakonu Henryku z Żygocina, którego jakoby płytę nagrobną
odnalazł ks. Kluk w 1783 r. Narbutt podał źródło uzyskania informacji
o nadaniu Drohiczyna rycerzom Chrystusowym, pisze: „Wiadomość o tem
udzieloną sobie miałem od P. Krigsrata Wohlbrück, z tajemnego Archiwum
Berlińskiego w dyplomacie, w którym Xiążę Konrad Mazowiecki, za zgodą
swoich czterech synów, oświadcza (…)”.
Wyeksponować należy, że J. K. Kochanowski nie korzystał z oryginalnego dokumentu nadania ziemi drohickiej Zakonowi Chrystusowemu,
pisze: „Oryginał, przechowywany dawniej w tajnem Archiwum Państwowem w Berlinie, znajduje się od r. 1865 w Archiwum Państwowem w Królewcu”59. Skąd Narbutt mógł wiedzieć gdzie był przechowywany oryginał
dokumentu? Dodatkowo podaje dokładną datę nadania ziemi rycerzom
Chrystusowym (8. III. 1237 r.), oraz niektóre fragmenty obu wersji nadania
są wręcz identyczne (patrz poniżej).
Fot. 1. Fragment z T. Narbutta (1838 r.)

Fot. 2. Fragment z J. K. Kochanowskiego (1919 r.)

59

J. K. Kochanowski, op. cit., s. 422, (366).
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Wysoce prawdopodobną pozostaje wersja, że Narbutt faktycznie
miał dostęp do jakiejś wersji dokumentu być może oryginału z którego
przepisał jej fragmenty (gdyż tekst Narbutta jest krótszy niż ten który odnajdziemy u Kochanowskiego). Na poparcie tej tezy należy zwrócić uwagę,
że Narbutt nie mógł korzystać z wszelakich przedruków podawanych przez
Kochanowskiego, gdyż powstały one po napisaniu przez historyka tomu III,
„Dziejów Starożytnych Narodu Litewskiego” w 1838 r. Dlatego też, za zasadne należy uznać dotarcie do oryginału dokumentu nadania ziemi drohickiej Rycerzom Chrystusowym i rozstrzygnięcia tej kwestii raz na zawsze.
Dzięki temu dowiedzielibyśmy się kto faktycznie był mistrzem Zakonu Rycerzy Chrystusowych w 1237 r. czy Brunon (jak z dużym prawdopodobieństwem podają wszystkie źródła) czy Herman, jak wskazuje Narbutt, a za
nim prawdopodobnie ta informacja jest powielona w publikacji Skarbiec
dyplomatów papieskich…60. Poniżej umieszczamy akt nadania grodu
w Drohiczynie umieszczoną w Skarbcu dyplomatów papieskich…, zastrzegając jednocześnie, że może to być wersja różniąca się od oryginału.
„KONRAD książę mazowiecki, za zgodą czterech swych synów nadaje i daruje mistrzowi Hermann i braciom jego zakonu rycerzów Chrystusa, niegdyś Dobrzyńskim (quondam Dobrinensis ordinis) zamek Drohicin
i cały okręg ziemi koło zamku leżący, począwszy od środka rzek Buga i Nura, aż do granic Rutenów, nie naruszając w niczem praw tak kościoła mazowieckiego, jako szlachty, jeżeliby cokolwiek do nich należało na wzmiankowanych rzekach. Zakon ziemie wymienioną trzymać będzie prawem
wiecznem dziedzicznem, a jako służący Chrystusowi, bronić powinien lud
chrześcijański od natarczywości pogan. Mistrz Hermann ze swej strony,
z bracią zakonu zaręczył nam i naszym synom, a mianowicie księciu mazowieckiemu przestrzeganie prawa Patronatus; przyrzekł oraz ziemię mazowiecką, wraz z nami i ze wsparciem otrzymanem od własnych poddanych,
bronić przeciw wszystkim napastnikom; atoli przeciw heretykom Prusakom
i dalszym nieprzyjaciołom wiary chrześcijańskiej, sami bracia osobiście
walczyć będą powinni. My nawzajem zobowiązaliśmy się bronić rzeczonej
ziemi Drohicin od nieprzyjacielskich natarczywości. Prócz tego, rzeczeni
bracia uroczyście zobowiązali się, nie lokować na ziemi Drohickiej nikogo
z możnych (neminem potentium) ku naszej szkodzie i uciskowi, ani tej ziemi ustępować, przedawać, zamieniać, darować, lub jakkolwiek przelewać na

60

Przydatne byłoby wiedzieć, czy rzeczywiście, wersja ze Skarbca dyplomatów papieskich…, jest tłumaczeniem T. Narbutta czy też autorzy korzystają z innych źródeł.
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kogo, bez naszej zgody i rady. Dan w Babinie anno grat. MCCXXXVII,
VIII Idus Mart. (1237)”61.
Poniżej zamieszczamy tłumaczenie dokumentu nadania z 8 marca
1237 r. znajdującego się w „Zbiorze ogólnym Przywilejów Spominków
Mazowieckich” zebranych przez J. K. Kochanowskiego:
„Konrad, książę Mazowsza i Kujaw, przy zgodzie synów swoich:
Bolesława, Kazimierza, Konrada62, Siemowita i Ziemomysła, mistrzowi
Brunonowi i jego synom Orderu (Zakonu – przyp. red.) niegdyś Dobrzyńskiego, zamek w Drohiczynie z jego ziemiami oddaje w celu obrony ludu
chrześcijańskiego.
Ponieważ zgodnie z apostołem dzień żniw powinniśmy uprzedzić
dziełami szczególnego miłosierdzia, abyśmy zasłużyli sobie wobec rzeczy
mających przeminąć stania się dziedzicami trwającej ojczyzny. Niech będzie wiadomym obecnym i przyszłym, że ja Konrad dzięki miłosierdziu boskiemu książę Mazowsza i Kujaw, mając zgodę i jednomyślną wolę moich
synów, a mianowicie Bolesława, księcia Mazowsza, Kazimierza, księcia
Kujaw oraz dwóch młodszych pozostałych Siemowita i Ziemomysła na lekarstwo dla naszej duszy przekazujemy i dajemy mistrzowi Brunonowi i jego braciom Orderu (Zakonu – przyp. red.) Rycerzy Chrystusowych, niegdyś
z domu Dobrzyńskiego zamek Drohiczyn i całą ziemię, która rozciąga się
z tej samej części zamku od środka rzek Bugu i Nuru aż do granic Rutenów,
nie naruszając praw kościoła mazowieckiego i szlachty, jeśli cokolwiek na
tych wymienionych rzekach dotąd do nich należało, z całą prowincją i czcią,
bobrowiskami, rzekami, jeziorami, łąkami (tak), komorą celną (opłata myta)
w samym Drohiczynie odnośnie łodzi lub wozów, i że wszystkimi prawami,
który wymieniony wyżej zamek wiadomo, że do tej pory posiadał, na
wieczne posiadanie prawem wiecznym dziedzicznym, aby zgodnie z obowiązkiem swojego Orderu (zakonu – przyp. red.) wobec Chrystusa bronił
chrześcijan przed natarczywością pogan. Zaś Brunon, a mianowicie mistrz
wspomnianego orderu wraz z braćmi zaręczył nam i naszym synom, a mianowicie księciu mazowieckiemu wierne przestrzeganie prawa patronatu.
A także zaręczy wspomnianą ziemię, a mianowicie mazowiecką, wraz
61

Ignacy Daniłowicz, Jan Sidorowicz, Skarbiec diplomatów papiezkich: cesarskich, królewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy. Rusi litewskiej i ościennych im krajów,
1860, t. I, s. 63.
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W Wersji łacińskiej dokumentu wymienia się czterech synów, z niewiadomych powodów w tłumaczeniu pojawia się piąty syn Konrad. Prawdopodobnie to pomyłka tłumacza
dokumentu.

Zakon Rycerzy Chrystusowych – Bracia Dobrzyńscy – Bracia Drohiccy

331

z nami i ze wsparciem otrzymanym od własnych poddanych, bronić przeciw
wszystkim napastnikom; za wyjątkiem heretyków i Prusaków i nieprzyjaciół wiary chrześcijańskiej (tak), sami osobiście zobowiązują się walczyć.
My także nawzajem zobowiązaliśmy się, bronić rzeczonej ziemi, a mianowicie Drohiczyna od nieprzyjaciół. Prócz tego, rzeczeni bracia uroczyście
zobowiązali się, nie umieszczać na ziemi Drohickiej nikogo z możnych ku
naszej szkodzie i uciskowi, ani tej ziemi ustępować, przodować, zamieniać,
darować, lub jakkolwiek przelewać na kogoś innego, bez naszej zgody i rady. Ponadto zobowiązali się także, że ani sami z siebie ani przez innych nie
będą oddalać (tak) naszego ludu, ludzi niewolnych i wolnych, i nie więzić
nikogo, jeśli nawet przyszedł do nich na własną rękę. My zobowiązujemy
się także rzeczonym braciom, że ich obywatele i wszyscy mieszkańcy wyżej
wspomnianego terenu, oraz do nich przechodzący, aby z nimi pozostać,
przez nasze ziemie i naszych synów będą zwolnieni z wszelkiego podatku
mytowego i innych praw. I chyba, że odmawiając uzasadnionej przyczyny
mistrz zakonu lub inny ustawiony na jego miejscu, przez nas wobec całej
naszej ziemi wezwany ba radę, osobiście odmówi przystąpienia. Którykolwiek więc z władców lub innych możnych (tak) chciałby wystąpić przeciwko darowiźnie czynem lub zamysłem, narazi się na gniew Boga i błogosławionej dziewicy Maryi wszystkich wybrańców wraz z Dathanem i Abironem. Działo się w roku 1237, 8 marca, litera niedzielna D, w Gąbinie”63.
Prawdopodobnie w 1238 r.64 gród drohicki położony nad rzeką Bug
zdobywa książę Daniel Halicki. Niestety dalsze losy rycerzy Chrystusowych
są trudne do ustalenia. W najnowszym opracowaniu dotyczącym rycerzy
Chrystusowych pod red. Andrzeja Szlkowskiego (2011 r.) czytamy:
„Wkrótce po pojawieniu się zakonu rycerzy Chrystusowych w Drohiczynie,
następuję najazd Daniela Halickiego. Większość rycerzy – braci ginie lub
trafia do niewoli ruskiej65. Atak na Drohiczyn następuję na początku 1238
roku (najprawdopodobniej w marcu 1238 r.). Obdarowanie resztek zakonu
dobrzyńskiego dobrami drohiczyńskimi w literaturze wschodniej jest traktowane jako akt samowoli księcia, który nigdy nie wszedł w posiadanie samego Drohiczyna, a jedynie wykorzystując zamęt między książętami ruskimi, obsadza załogą zakonną gród na ważnym odcinku tranzytowym Wo63

Tłumaczenie dokumentu zaczerpnięte z: A. Szalkowski (red), op. cit., s. 42-43.
Data zdobycia Drohiczyna pozostaje sporna, A. Jusupovic skłania się ku dacie 1243 r.
Szerzej na ten temat pisze D. Dąbrowski, Daniel Romanowicz Król Rusi (ok. 1201-1264)
Biografia polityczna, 2013, s. 202.
65
Autor powołuje się na: Ipat’evskaya Letopis’ w: Polnoye sobranie russkich letopisej,
wyd. A. A. Szachmatow, t. 2, Petersburg 1908.
64
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łynia, licząc na jakieś na tym polu osiągnięcia66. Stąd rychła reakcja Daniela
Halickiego. Działalność po najeździe jednak nie znika. Prawdopodobnie
między 1237 a 1240 zakonnicy budują kościół w Drohiczynie, niestety zostaje on zniszczony w wyniku kolejnych najazdów ruskich. Ostatecznie
dzieje zakonu nikną w mrokach historii. Ostatni dokument przez nich wystawiony to akt sprzedaży dóbr w Meklemburgii w 124067 roku”68.
Czy rycerze Chrystusowi faktycznie wybudowali w Drohiczynie kościół i czy jeszcze byli w tym okresie w Drohiczynie jest trudne do ustalenia. Zakon formalnie egzystował przez pewien czas, poświadcza to dokument księcia meklemburskiego z 28 czerwca 1240 r. o sprzedaży „folwarku
Selim, dokonaną przez «Milites Christi Prucie» na rzecz klasztoru w Sonnenkampf”69, fakt ten poświadczyło 10 rycerzy, których imiona znajdują się
jako świadkowie w owym dokumencie.
„Jan Maklemburski potwierdza dnia 28/VI 1240 r. akt sprzedaży folwarku Zellina (Tscelin), dokonany przez pruskich rycerzy Chrystusowych
na rzecz klasztoru Sonnenkampf inaczej Neukloster w Maklemburhji i zatwierdza klasztorowi te wszystkie przywileje, jakiemi cieszyli się w Zellinie
Rycerze Pruscy”70.
Jednak nie wiadomo czy to Ci sami rycerze którzy byli osadzeni
w Drohiczynie. Jedna z hipotez mówi o połączeniu się ocalałych rycerzy
dobrzyńskich z Drohiczyna z templariuszami, którzy byli osadzeni nad Bugiem.
„W 1239 r. książę mazowiecki Bolesław, syn Konrada, nadał zakonowi [templariuszy – K.K.] wsie Orzechowo nad Narwią oraz Dręszew
i Skusze nad Bugiem, w pobliżu grodu w Liwie, który wówczas zastąpił
w systemie obronnym Mazowsza zdobyty rok wcześniej przez Daniela halickiego Drohiczyn oraz ważnego ośrodka handlowego w Kamieńcu, obecnie Kamieńczyku”71.
Dalej Starnawska dodaje: „Możliwe jest także, że celem tej darowizny było przyłączenie do templariuszy części ocalałych z Drohiczyna rycerzy Chrystusowych i zapewnienie im podstaw do funkcjonowania. Przema66

Autor powołuje się na: M. Kotlar, Wojna Daniela Halickiego z zakonem rycerzy dobrzyńskich, s. 19.
67
Autor powołuje się na: Preussisches Urkundenbuch Politische Abtelilung, t 1, nr 135.
68
A. Szalkowski (red.), op. cit., s. 25.
69
Polkowska-Markowska, op. cit., s. 197. [w:] (Pr. Urk. 135).
70
Polkowska-Markowska, ibidem, s. 208. Świadkami sprzedaży są członkowie zakonu braci Dobrzyńskich. Oto ich imiona: Konrad de Sture, Fryderyk de Lubowe, Reinard, Olrik
i Henryk de Lu, Ranen Wedeghe, Jan i Konrad. W: Polkowska-Markowska, ibidem, s. 197.
71
Starnawska, ibidem, s. 62.
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wiać za tym może posiadanie przez rycerzy Chrystusowych nie zidentyfikowanej wsi k. Liwu, ale już na Mazowszu. Wiadomo też, że dokument
Konrada, nadający im Drohiczyn, zachował się w archiwum brandenburskim balei joanitów, dokąd mógł dostać się za pośrednictwem templariuszy”72.
Ostatnie informacje o losach rycerzy Chrystusowych odnajdziemy
w dziele pt. „Skarbiec dyplomatów papieskich…”, gdzie jak przeczytamy
pod koniec XVIII wieku ks. Kluk (Jan, Krzysztof, 1739-1796 r.) odkrył nagrobek ostatniego rycerza Chrystusowego. „Naturalista ksiądz Kluk wypisał
nadgrobek r. 1785. d. 5 Maja odkryty w Drohiczynie pod pniem dębu, na tafli marmurowej, następnej treści”73:
Hic. sub. umbra. querci.
Quiescunt. ossa. Henrici.
De. Zygoczyn. nomen. illi.
Nescivit. sibi. simili.
Magister. Xpi. milice.
Sit. herse. eterne. letitie.
Obt. Ao. Dn. MCCXXXXVIII
Tu pod cieniem dębu
Spoczywają kości Henryka
Z Żygocina jego imię.
Nie znał sobie równego
Mistrz Chrystusa wojska.
Niech będzie dziedzicem wiecznej radości.
Umarł Roku Pańskiego 1248
Jednak jak już było wspomniane informacja ta pojawiła się znacznie
wcześniej u T. Narbutta, w Dziejach… (1838 r.). Narbutt, który podaje, że
kopia nagrobka została „wyjęta z rękopismów Kluka Naturalisty, znajdująca
się w moim zbiorze pamiątek ojczystych”. Podaje jakoby poniżej zamiesz72

Starnawska, ibidem.
I. Daniłowicz, J. Sidorowicz, op. cit., s. 63. Tłumaczenie z łaciny: Jan Szafraniec, „Polski
Zakon Rycerzy Chrystusa”, Czas Miłosierdzia. Białostocki Biuletyn Kościelny,
http://www.bialystok.opoka.org.pl/czas/nr161/art.php?artykul=rycerze. D. Dąbrowski,
w: Daniel Romanowicz Król Rusi…, podaje datę śmierci Henryka z Żegocina na rok 1238
powołując się na „Skarbiec dyplomatów papieskich…”, zaś w tym dziel rok śmierci Henryka to 1248 r., prawdopodobnie autor nie zauważył cyfry rzymskiej „X” i tym samym pomylił się o 10 lat.
73
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czony cytat był zaczerpnięty z zapisków ks. Kluka: „Kopiąc dół na mogiłę,
w Drohiczynie, przy pniu dębu dawno zapewne upadłego, to jest: przed zbudowaniem teraźniejszego Kościoła (któremu już lat kilkadziesiąt minęło)
znaleziono taflę marmurową, w ziemię na dwie stopy głęboko wrosła, roku
1785 Maja 5. Na niej był taki Herb i pod nim napis. Z rachunku dat wypada,
ze po położeniu pod dębem zwłok Magistra Henrika z Zygocina, do jego
upadku, upłynęło lat najmniej 500; wieleż to lat stało drzewo przed tem?
Wiek dębu ograniczyć ledwo można dziesiątkiem wieków”74.
Jednak informacje o Henryku z Żygocina, jak również o istnieniu
płyty nagrobnej nie jest potwierdzona innymi źródłami i można ją przyjąć
za informacje niepewną. Te same zastrzeżenie trzeba poczynić do herbu rycerzy drohickich przedstawionego u Narbutta. Choć jeśli informacje o rzetelności autora potwierdziłyby się (tj. że w 1237 r. mistrzem zakonu był
Herman a nie Brunon) to dlaczego mielibyśmy odrzucić przypuszczenie, że
w tym miejscu autor minął się z prawdą? Z pewnością potwierdzenie w innym źródle tych informacji rozwiałoby wszelkie wątpliwości, jednak takowymi na obecną chwilę nie dysponujemy. Prawdą jest że Narbutt źle datuję
powstanie zakonu Chrystusowego, gdyż podaje informacje o bitwie pod
Brodnicą która jakoby miała odbyć się w 1225 roku, a wiadomo że zakon
powstał w 1228 roku75. Być może autor nie znał losów zakonu do 1235 r.,
a od momentu nadania w 1237 r. faktycznie dotarł do prawdziwych informacji?
Zakończenie
Rycerze Chrystusowi formalnie zostali zadekretowani bullą papieża
Grzegorza IX w 1228 roku, jednak wiadome jest, że zakon musiał ukonstytuować się w jakiś sposób wcześniej. Kolejnym etapem funkcjonowanie
zgromadzenia rycerskiego jest działalność zakonu jako dobrzyńców do roku
1235, o tym okresie tj. 1228-1235 wiemy stosunkowo wiele, jeśli porównamy go z późniejszymi dziejami zakonu. Wiemy, że w 1237 r. Konrad Mazowiecki nadaje rycerzom Chrystusowym ziemie drohicką (pomijam fakt,
że źródła wschodnie podają, że zrobił to niezgodnie z prawem). Polscy historycy piszący na temat milites Christi korzystali z opracowania dokumentów (nadania ziemi dorhickiej) J. K. Kochanowskiego, jednak jest również
opracowanie w książce Skarbiec dyplomatów… i u Narbutta, który podaje
74

T. Narbutt, op. cit., s. 412, (721).
Informację tę powiela F. Z. Wieremiej, Stolica Jaćwieży. Monografia Miasta Drohiczyna
nad Bugiem w Zarysie Historycznym, 1938, s. 37.
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dużo szczegółowych danych na temat losów zakonu po osadzeniu go
w Drohiczynie. Istnieje również oryginał dokumentu nadania ziemi drohickiej z którego wydaję się że nikt nie korzystał pisząc o dziejach zakonu. Dotarcie do oryginału i przetłumaczenie go przyczyniłoby się do ustalenia czy
istniał mistrz Herman i czy rycerze Chrystusowi osadzeni w Drohiczynie
byli tymi którzy wcześniej połączyli się z Krzyżakami. Jeśli informacja
podana u Narbutta dotycząca imienia mistrza Hermana potwierdziłaby się,
można przypuszczać, że podane przez niego informacje o herbach i płycie
nagrobkowej Henryka z Zygocina mogą być prawdopodobne.
Wiedza na temat historii Zakonu Rycerzy Chrystusowych po roku
1235 jest fragmentaryczna, zawiła i wymaga eksploracji. Do jej odkrycia
lub ustalenia prawdopodobnych wersji wydarzeń jest potrzebna praca historyków zajmujących się różnymi zagadnieniami np. historią Rusi, Zakonu
Krzyżackiego itp., muszą to być osoby biegle czytające dokumenty łacińskie, niemieckie, ruskie latopisy itd. Niniejsza praca ma służyć jako przyczynek do zainteresowania badaczy losami Rycerzy Drohickich i ustaleniem
końca Zakonu Rycerzy Chrystusowych.
Summary
The Order of the Knights of Christ was founded in the 13th century.
It is the only military order that shaped up in the territory of Poland. Originally, the Order was established in Dobrzyn. Thus, the knights are also
known as Brothers of Dobrzyn. We can call them Brothers of Drohiczyn as
well, since it was there that Konrad I of Masovia located the knights in
1237. The complicated history of the Order of the Knights of Christ requires
to be explored and systematize, as we may encounter papers which deviate
from one another.
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Fot. 3. Dokument nadania ziemi drohickiej rycerzom Chrystusowym, cz. 1,
w: J. K. Kochanowskiego (1919 r.)
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Fot. 4. Dokument nadania ziemi drohickiej rycerzom Chrystusowym, cz. 2,
w: J. K. Kochanowskiego (1919 r.)
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Fot. 5. Herby Rycerzy Chrystusowych (źródło: T. Narbutt, t. 3, 1838 r. s. 415)

Fot. 6. Herb Braci Dobrzyńskich (źródło: Preussische Chronik, t. 2, Lucas David,
Ernst Hennig, Wilhelm Friedrich von Ungern-Sternberg, 1812
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Fot. 7. Źródło: F. A. Vossberg, Geschichte der preussischen münzen und siegel
von frühester zeit bis zum ende der herrschaft des deutschen ordens, 1843, s. 5.
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