Bunt widrygie³³y w Witebsku

artyku³y

Jaros³aw Nikodem
(Poznañ)

Pod koniec 1391 r. W³adys³aw Jagie³³o, po przeprowadzeniu konsultacji
i uzyskaniu aprobaty swego brata Skirgie³³y (choæ nie oby³o siê bez pewnych trudnoci)  ówczesnego namiestnika litewskiego  postanowi³ zakoñczyæ konflikt z przebywaj¹cym w Prusach i korzystaj¹cym z militarnej
pomocy zakonu krzy¿ackiego Witoldem, proponuj¹c mu powrót na Litwê1.
Misjê pojednawcz¹ powierzono ksiêciu Henrykowi Siemowitowicowi, biskupowi elektowi p³ockiemu, który zobowi¹za³ siê potajemnie przekonaæ
Kiejstutowicza do zgody z królem2. Warunki, jakie przedstawiæ mia³ najwiêkszemu litewskiemu malkontentowi, musia³y byæ na tyle atrakcyjne politycznie, by mog³y sk³oniæ Witolda do porzucenia Krzy¿aków. Jagie³³o zdecydowa³ siê wiêc na oddanie bratu stryjecznemu nie tylko ca³ej ojcowizny,
ale ofiarowa³ mu dodatkowo rz¹dy namiestnicze na Litwie w miejsce Skirgie³³y, który tym samym  dobrowolnie  musia³ zap³aciæ najwiêksz¹ cenê za powrót Witolda, poniewa¿ dotychczas w swych rêkach dzier¿y³ zarówno Wilno, jak i Troki3.
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Scriptores rerum Prussicarum (dalej: SRP), t. III, Leipzig 1866, s. 179: Do wart der
konig von Polan des czu rathe mit Skirgal, und ludin Wytowt mit briffn heymelich,
das her sich thun sulde von den herren von Pruszen; s. 622: des wolte Schirgal nicht
gestaten. Patrz tak¿e: Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé (dalej: ÏÑÐË), ò. XXXV,
Ìîñêâà 1980, ñ. 64-65.
Henryk Siemowitowic tytu³owa³ siê dei et apostolice sedis gracia elektus confirmatus Plocensis nec non dux Masovie (Kodeks dyplomatyczny ksiêstwa mazowieckiego,
wyd. T. Lubomirski, Warszawa 1863, nr 121). Ksi¹¿ê nie tylko przekona³ Witolda do
powrotu na Litwê, spe³niaj¹c tym samym powierzone mu zadanie, ale przy sposobnoci zakocha³ siê w Ryngalle Kiejstutównie, któr¹, rezygnuj¹c z kariery duchownej,
polubi³. Patrz: K. Jasiñski, Henryk Siemowitowic i jego ¿ona Rynga³³a (studium historyczno-genealogiczne), [w:] S³owianie w dziejach Europy, Poznañ 1974, s. 159166; M. Radoch, Ma³¿eñstwo Henryka Siemowitowica z Kiejstutówn¹, [w:] Studia
z dziejów polityki dynastycznej od XIII do XVIII wieku, red. J. liwiñski, Olsztyn
1993, s. 93-100; G. B³aszczyk, Ma³¿eñstwa dynastyczne polsko-litewskie od XIII do
XV wieku, [w:] Profesor Henryk £owmiañski. Zycie i dzie³o. Materia³y z sesji naukowej powiêconej dziesi¹tej rocznicy mierci Uczonego (Poznañ 7-8 X 1994 r.), red.
A. Kijas, K. Pietkiewicz, Poznañ 1995, s. 110-111; G. B³aszczyk, Dzieje stosunków
polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoci, t. 1: Trudne pocz¹tki, Poznañ 1998, s. 122-123; A. Swie¿awski, Zakres w³adzy ksi¹¿¹t wydzielonych i wdów ksi¹¿êcych na Mazowszu, [w:] tego¿, Mazowsze i Ru Czerwona w redniowieczu. Wybór prac, Czêstochowa 1997, s. 163-164.
Akta unii Polski z Litw¹ 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932,
nr 29, tak¿e nr 30-31 (porêczenia ksiê¿nej Anny Witoldowej). Z aktu Witolda (dokumentu królewskiego nie znamy) nie wynika wprost, ¿e Jagie³³o oddawa³ Kiejstutowi-
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Umowa ostrowska zmienia³a ca³y uk³ad polityczny, który ukszta³towa³
siê na Litwie w latach 1386-1392. Jego istota sprowadza³a siê do solidarnego wystêpowania m³odszych Olgierdowiczów, wród których król wywy¿szy³ Skirgie³³ê4. Wspólnota interesów i bezgraniczna lojalnoæ z ich strony
wobec Jagie³³y mia³y zapewniaæ sprawne funkcjonowanie pañstwa i nienaruszone prawa hospodarskie polskiego monarchy do Litwy. Gdyby nie talenty, konsekwencja i uporczywoæ w dzia³aniach Witolda, system ów dzia³a³by zapewne bezb³êdnie i najprawdopodobniej przetrwa³by najtrudniejsze nawet momenty. Zaanga¿owanie Kiejstutowicza i pomoc, jak¹ bez przerwy otrzymywa³ od Krzy¿aków, którzy po porozumieniu polsko-litewskim
musieli uczyniæ wszystko, by ustanowiæ na Litwie powolnego sobie w³adcê, wymusi³y na Jagielle zmianê planu politycznego.
Witold, choæ ¿aden z Olgierdowiczów nie móg³ mu ufaæ (a zapewne równie¿, najdelikatniej rzecz ujmuj¹c, nie darzy³ go sympati¹), zosta³ po Ostrowie w³¹czony w system królewski. Jagie³³o, godz¹c siê z nim i wywy¿szaj¹c go, zamierza³ zapewniæ sobie lojalnoæ Kiejstutowicza. Liczy³ zatem na
to, ¿e choæ Witold nie bêdzie drugim Skirgie³³¹  wzajemna, w dodatku
zadawniona nieufnoæ tak¹ mo¿liwoæ wyklucza³a sama przez siê  zadowoli siê nadawan¹ mu w³adz¹ namiestnicz¹ i w miarê swych mo¿liwoci
i chêci bêdzie strzeg³ królewskich przyrodzonych praw do Litwy.
Jagie³³o mia³ przy tym nadziejê (a mo¿e nawet pewnoæ), ¿e niewiele
ryzykuje. Teoretycznie móg³ liczyæ na Witoldow¹ wdziêcznoæ, poniewa¿
ksi¹¿ê wraca³ z politycznego niebytu i to od razu na najbardziej na Litwie
eksponowan¹ pozycjê po hospodarze. W dodatku wydawa³o siê, ¿e potencjalne zagro¿enia z jego strony uda siê w porê i w dodatku skutecznie neutralizowaæ. Na drodze dla ewentualnie ambitniejszych d¹¿eñ Witolda, szczególnie tych, które mog³yby siê charakteryzowaæ nadmiern¹ samodzielnoci¹, staæ mieli, bezgranicznie dot¹d wierni Jagielle, jego rodzeni bracia 
Skirgie³³o, któremu obiecywano w zamian za poniesione straty terytorialne
oddanie ksiêstwa kijowskiego, oraz Korybut, rz¹dz¹cy rozleg³¹ i jednoczenie
po³o¿on¹ strategicznie Siewierszczyzn¹. Otoczony z wszystkich stron Kiejstutowicz teoretycznie nie mia³ wiêc szans, by pokusiæ siê o realizacjê niezale¿nej polityki, bêd¹cej w opozycji do oczekiwañ Jagie³³y5.
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czowi  niedzielon¹ z nikim  w³adzê namiestnicz¹, ale fakt ten nie budzi w¹tpliwoci. Szczegó³owo o tym, polemicznie do propozycji J. Têgowskiego, pisa³em w pracy: J. Nikodem, Charakter rz¹dów Skirgie³³y i Witolda na Litwie w latach 1392-1394,
Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, 2005, nr 11, s. 153-163.
Codex epistolaris saeculi decimi quinti (dalej: CE), t. I/1, wyd. A. Soko³owski,
J. Szujski, Kraków 1876, nr 9 = Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae
1376-1430 (dalej: CEV), wyd. A. Prochaska, Kraków 1882, nr 32 (przywilej skojsterski z kwietnia 1387 r.); CE, I/1, nr 17 (przywilej korczyñski z lipca 1391 r.).
Dok³adna charakterystyka za³o¿eñ, którymi kierowa³ siê Jagie³³o, patrz: J. Nikodem,
Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dy-

Nieoczekiwanie jednak królewski plan za³ama³ siê niemal natychmiast po
wprowadzeniu go w ¿ycie. Szukaj¹c powodów takiego stanu rzeczy, bez wiêkszych w¹tpliwoci mo¿na wskazaæ na cztery (inne mog¹ pozostawaæ jedynie
w sferze mniej czy bardziej niesprawdzalnych domys³ów): potêgê osobowoci Witolda, cz³owieka z ¿elazn¹ konsekwencj¹ realizuj¹cego niemal wszystkie swoje zamierzenia; grono (rekrutuj¹ce siê w przewa¿aj¹cej mierze z dawnych sprzymierzeñców i poddanych Kiejstuta) jego bezgranicznie oddanych
zwolenników, które nieustannie musia³o rosn¹æ; zapewne jak¹ bli¿ej nieznan¹ niechêæ czêci Litwinów do osoby Skirgie³³y, który w ci¹gu kilku lat rz¹dów namiestniczych (a wliczaj¹c w to okres trwaj¹cy od pokonania Kiejstuta, kiedy to Olgierdowicz otrzyma³ ksiêstwo trockie, otrzymujemy pe³n¹ dekadê jego uprzywilejowanej pozycji na Litwie) nie zdo³a³ w pe³ni przekonaæ
do siebie litewskich poddanych; i wreszcie  last, but not least  brak jakiego szczególnie widocznego czy odczuwalnego poparcia lub przywi¹zania do
Jagie³³y jako litewskiego hospodara wród Litwinów. Gdyby bowiem król
z powodzeniem móg³ odwo³aæ siê do swych litewskich poddanych w konflikcie z Witoldem, bez w¹tpienia uczyni³by to w ka¿dej gronej dla siebie sytuacji, lub uczyniliby to jego bracia, dzia³aj¹c w jego imieniu. Na marginesie
dodajmy, ¿e ów rozbrat wielkiego ksiêcia i jego litewskich poddanych bêdzie
siê jedynie pog³êbia³ wraz z up³ywem czasu, czego najlepszym dowodem s¹
uk³ady saliñskie Witolda z zakonem, gdy litewscy dostojnicy wy³¹cznie na
¿¹danie Kiejstutowicza og³osili go swym hospodarem6. Ta decyzja oznacza³a
za podanie w w¹tpliwoæ Jagie³³owych praw do Litwy.
Konflikt Kiejstutowicza ze Skirgie³³¹ nie pozostawia najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e jedyn¹ osob¹, która d¹¿y³a do jego eskalacji i jednoczenie konflikt sprowokowa³a, by³ Witold7. Nowemu litewskiemu namiestnikowi wys-
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nastycznej W³adys³awa Jagie³³y i Witolda Kiejstutowicza, Poznañ 2004, s. 49-58; ten¿e, Bunt Korybuta (artyku³ z³o¿ony do druku).
Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert, t. 1: (13981437), wyd. E. Weise, Königsberg 1939, nr 2 = Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch, t. IV, wyd. F. G. von Bunge, nr 1478-1479 = Codex diplomaticus Lithuaniae, wyd. E. Raczyñski, Wroc³aw 1845, s. 251-259 = CEV, nr 187-188; SRP, III,
s. 222-224. Jan z Reden (Posilge) zanotowa³: Und uf die cziit worfin die Littowin
und Russin Wytowten eynen koning uf czu Littowen und czu Russin, das vor ny
gehort was (tam¿e, s. 224).
Bezporednich dowodów ród³owych dla okresu od sierpnia do listopada 1392 r.
wprawdzie brak, ale skoro zachowa³o siê ich kilka (najpewniej nie wszystkie) z okresu wczeniejszego (patrz: J. Nikodem, Rola Skirgie³³y na Litwie do 1394 roku, Scripta
minora, t. 2, Poznañ 1998, s. 121), jest prawdopodobne, ¿e Witold pos³ugiwa³ siê
podobnymi metodami po powrocie na Litwê. Mo¿na chyba zaryzykowaæ, ¿e misja
Paw³a S³upicza, wys³anego do Skirgie³³y przez Fiodora Koriatowicza w celu szukania sprzymierzeñców przeciw Witoldowi, któr¹ O. Halecki (Z Jana Zamoyskiego inwentarza Archiwum Koronnego. Materya³y do dziejów Rusi i Litwy w XV wieku, Archiwum Komisji Historycznej, t. 12, cz. 1, s. 163) datowa³ na okres sprzed 1393 r.,
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tarczy³o zaledwie kilka miesiêcy, by do tego stopnia utrudniæ ¿ycie bratu
stryjecznemu, systematycznie i dotkliwie podkopuj¹c jego wp³ywy, ¿e ten
ostatni zdecydowa³ siê szukaæ pomocy w Polsce, u samego króla. Jagie³³o,
nie pierwszy ju¿ zreszt¹ raz8, musia³ odgrywaæ rolê mediatora w sporze.
Najpewniej na probê Skirgie³³y wezwa³ obu sk³óconych ksi¹¿¹t do Be³za
i 6 grudnia 1392 r. doprowadzi³ do ich pogodzenia9. Wówczas to Witold,
gnaden herzog zu Lithauen, herr zu Luck und anderer lande, wystawi³ dokument (bez w¹tpienia na wyrane ¿yczenie Jagie³³y)10, w którym potwierdza³, ¿e za porednictwem króla pogodzi³ siê ze Skirgie³³¹ (unser lieber bruder), przyrzeka³ dopomóc mu w zdobyciu Kijowa i zgadza³ siê na oddanie
mu Krzemieñca11.
Porozumienie zawarte w Be³zie w dostatecznie wyrany sposób udowadnia³o, ¿e poostrowski plan królewski oparty zosta³ jednak na zbyt ryzykownym za³o¿eniu. Potêga, mia³oæ i zarazem pewnoæ siebie Witolda wiadczy³y o jego wyranej niechêci do odgrywania roli namiestnika, który bêdzie bez wahañ wykonywa³ wszelkie polecenia monarchy, wyzbywaj¹c siê
w³asnych d¹¿eñ i ambicji. Groniejsze wydawa³o siê zreszt¹ co innego 
upór Witolda oznacza³ bowiem, ¿e ksi¹¿ê nie zamierza³ staæ na stra¿y politycznych interesów Olgierdowiczów. Os³abianie za ich pozycji nie mog³o
nie os³abiaæ wp³ywów samego Jagie³³y na Litwie. Nie sposób z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, czy król ju¿ wówczas w pe³ni zdawa³ sobie sprawê z groby sytuacji. Czy dostrzega³, ¿e przed³u¿aj¹cy siê konflikt Kiejstutowicza ze
Skirgie³³¹ mo¿e byæ jedynie preludium do dalszych posuniêæ coraz bardziej
pewnego siebie Witolda? Na podstawie porozumienia w Be³zie mo¿na siê
jedynie domylaæ, ¿e Jagielle zale¿a³o przede wszystkim na zachowaniu
wewnêtrznego spokoju i wprowadzeniu nieodzownych w nowej sytuacji korekt do w³asnych zamierzeñ. Wydaje siê, ¿e król musia³ dostrzec niebezpieczeñstwo ze strony nowego namiestnika, co zarazem oznacza³o fiasko projektu zwi¹zanego z rol¹, jak¹ ksi¹¿ê mia³ odgrywaæ w przygotowanym systemie. Dla Jagie³³y najwa¿niejsz¹ rzecz¹ sta³o siê zatem utrzymanie w miarê nienaruszonej pozycji rodzonych braci.
Rozwa¿aj¹c przebieg wypadków dziej¹cych siê wówczas na Litwie, trzeba wyranie podkreliæ, ¿e Kiejstutowicz rozpoczyna³ realizacjê programu
politycznego, którego koñcowym efektem mia³a byæ wewnêtrzna konsoli-
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dobrze oddawa³aby klimat czasów, o których piszê. Poza tym dokument, który Kiejstutowicz wyda³ w 1392 r. z okazji wie¿ej zgody ze Skirgie³³¹, wyranie wiadczy
o tym, ¿e to jego powszechnie uwa¿ano za inicjatora zadra¿nieñ.
W maju 1389 r. król godzi³ sk³óconych ksi¹¿¹t w Lublinie. Witold przyrzeka³ wówczas przyjañ Skirgielle, obiecywa³ zapomnieæ dawne urazy i gwarantowa³ mu pomoc przeciw wszystkim wrogom, z wyj¹tkiem króla polskiego, CEV, nr 53.
CE, I/1, nr 19 = CEV, nr 97.
Od poszkodowanego Skirgie³³y królewski brat tego nie wymaga³.
CE, I/1, nr 20 = CEV, nr 98.

dacja pañstwa pod w³adz¹ jednego panuj¹cego, co oznacza³o tym samym
wyeliminowanie wszystkich ksi¹¿¹t dzielnicowych. Nie sposób zatem zgodziæ siê z t¹ czêci¹ historiografii, która by³a przekonana, ¿e Witold realizowa³ jedynie zamierzenia W³adys³awa Jagie³³y, którego tym samym uznawano za w³aciwego pomys³odawcê likwidowania udzielnych ksiêstw12.
Obok wielu argumentów negatywnych, które mo¿na przywo³aæ, rozpatruj¹c tê hipotezê13, wystarczy zwróciæ uwagê na jedn¹, ale za to zdecydowanie kluczow¹, kwestiê: król musia³by budowaæ potêgê wp³ywów oraz pozycji Witolda i czyniæ to przede wszystkim kosztem swych, bezgranicznie
wiernych mu dotychczas, braci rodzonych. A wszystko tym bardziej musia³oby byæ zdumiewaj¹ce, poniewa¿, postêpuj¹c w ten sposób, Jagie³³o dla
siebie nie wyci¹ga³by z podobnych dzia³añ najmniejszych korzyci. Wczeniejsze jego wspó³dzia³anie z Witoldem, po pierwszym powrocie ksiêcia
z Prus, które mia³o przecie¿ przebiegaæ w harmonijnej formie, zakoñczy³o
siê pe³nym niepowodzeniem, bowiem ksi¹¿ê nie umia³ siê pogodziæ z rol¹,
jak¹ wyznaczono mu na Litwie (inna rzecz, ¿e z jego punktu widzenia to
niezadowolenie by³o w jaki sposób uzasadnione). Wa¿niejsze jest jednak
to, ¿e i póniejsze losy Kiejstutowicza  od czasu, gdy ju¿ pozby³ siê ksi¹¿¹t dzielnicowych  w jednoznaczny sposób równie¿ wiadczy³y o zupe³nie ró¿nych celach politycznych, które realizowaæ chcieli na Litwie król
i jego namiestnik. W³asny program polityczny i wiadome przekroczenie
12

13

Tak np. A. Lewicki, Powstanie widrygie³³y. Ustêp z dziejów Litwy z Koron¹, Rozprawy Akademii Umiejêtnoci, Wydz. histor.-filozof., 1892, nr 29, s. 19-20; ten¿e,
Ueber das straatsrechtliche Verhältniss Littauen zu Polen unter Jagie³³o und Witold,
Altpreussiche Monatsschrift, 1894, nr 31, s. 37-38; J. Jakubowski, Z zagadnieñ
unji polsko-litewskiej, Przegl¹d Historyczny, 1919-1920, nr 22, s. 151; O. Halecki, Dzieje unii jagielloñskiej, t. 1: W wiekach rednich, Kraków 1919, s. 146; J. D¹browski, Dzieje Polski redniowiecznej, t. 2: Od roku 1333 do 1506, Kraków 1995,
s. 249; L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. 1:
1377-1499, Warszawa 1930, s. 58-62; S. M. Kuczyñski, Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rz¹dami Litwy, Warszawa 1936, s. 189; J. Skrzypek, Po³udniowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagie³³y do mierci Jadwigi i bitwy nad Worskl¹
(1386-1399), Lwów 1936, s. 98; T. M. Trajdos, Koció³ Katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania W³adys³awa II Jagie³³y (1386-1434), t. 1, Wroc³aw etc. 1983, s. 22-23; J. Tyszkiewicz, Karaimi litewscy w czasach Witolda i sprawa przywileju datowanego rokiem 1388, Studia ród³oznawcze, 1997, nr 26, s. 60;
ten¿e, Ru podzielona: XIV-XV stulecie, [w:] Schy³ek redniowiecza, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2003, s. 229-230; J. Têgowski, Zagadnienie w³adzy w Wielkim
Ksiêstwie Litewskim w okresie miêdzy uni¹ krewsk¹ a zgonem Skirgie³³y (1385-1394),
Zapiski Historyczne, 2001, nr 66, s. 17; ten¿e, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznañ  Wroc³aw 1999, s. 108.
Dok³adniej o tym: J. Nikodem, Polska i Litwa, s. 59 i nn.; ten¿e, Bunt Korybuta.
Patrz równie¿ bardzo rzeczowe i ciekawe argumenty Z. Ivinskisa, Litwa w dobie chrztu
i unii z Polsk¹, prze³. J. Minkiewicz, [w:] Chrystianizacja Litwy, red. J. K³oczowski,
Kraków 1987, s. 85-88.
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prawnych mo¿liwoci, którymi Witold  w³anie jako litewski namiestnik
 rozporz¹dza³, doprowadzi³y do zacieniania stosunków z zakonem krzy¿ackim, które ostatecznie zaowocowa³y uk³adem saliñskim. Uk³adem, który w ewidentny sposób uderza³ przede wszystkim w dziedziczne prawa W³adys³awa Jagie³³y i jego przysz³ych spadkobierców do Litwy.
Bior¹c to wszystko pod uwagê, z ca³¹ pewnoci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e
eliminowanie ksi¹¿¹t dzielnicowych by³o sprzeczne z oczekiwaniami Jagie³³y i ¿e zosta³o one zaplanowane i przeprowadzone przez samego Witolda. Ksi¹¿ê pos³u¿y³ siê metod¹ prowokowania rywali14, wymuszaj¹c podjêcie radykalnych dzia³añ, oraz wykorzysta³ wszelkie nadarzaj¹ce siê okolicznoci, które dzia³a³y na jego korzyæ.
Trudno te¿ lekcewa¿yæ wszystkie czynniki psychologiczne, które musia³y wówczas wchodziæ w grê. Przywi¹zywanie do nich zbyt wielkiej wagi
zawsze grozi niebezpieczeñstwem nadinterpretacji, ale stwierdzenie, ¿e nie
nale¿y w ogóle braæ ich pod uwagê, by³oby zapewne sp³yceniem analizy
okolicznoci, które doprowadzi³y Witolda do niepodzielnej w³adzy na Litwie. Wszyscy najwa¿niejsi bohaterzy ówczesnej sceny politycznej znaleli
siê pod presj¹ zaistnia³ych okolicznoci. Jagielle nie pozosta³o nic poza oczekiwaniem na dalszy bieg wydarzeñ z nadziej¹, ¿e uda siê ocaliæ pozycje
i znaczenie braci. W przeciwnym razie musia³by siê zdecydowaæ na otwarte wyst¹pienie przeciw Witoldowi, ale wówczas nie mo¿na by³o wykluczaæ,
¿e zakon krzy¿acki uczyni wszystko, by nowy konflikt wewnêtrzny na Litwie wykorzystaæ dla w³asnych celów. Skirgie³³o, który ju¿ od czasów umowy ostrowskiej, os³abiony politycznie i terytorialnie, znalaz³ siê w najtrudniejszej sytuacji, postanowi³ szukaæ ratunku czy wsparcia u królewskiego
brata, wczeniej nie szczêdz¹cego starañ, by dbaæ o jego interesy. Czyli innymi s³owy postanowi³ uzbroiæ siê w cierpliwoæ. Wydaje siê zreszt¹, ¿e
ksi¹¿ê ten zawsze by³ osob¹ unikaj¹c¹ dzia³añ impulsywnych (w tym zreszt¹, jak siê zdaje, bardzo przypomina³ Jagie³³ê).
S¹dzê, ¿e rosn¹cego napiêcia nie wytrzyma³ drugi z najwierniejszych braci
królewskich  Korybut15. Mo¿na zaryzykowaæ przypuszczenie, ¿e i jego
Witold próbowa³ prowokowaæ, zmuszaj¹c do przedwczesnych i nie do koñca przemylanych dzia³añ. Zbrojne wyst¹pienie ksiêcia siewierskiego przeciw Kiejstutowiczowi bez w¹tpienia wymierzone zosta³o w jego rosn¹ce
wp³ywy. Nie ma dowodów na to, by uznaæ w Korybucie kontestatora poostrowskiej polityki W³adys³awa Jagie³³y. Podejmuj¹c decyzjê o pogodzeniu
siê z Witoldem, król musia³ bowiem uzyskaæ zgodê wszystkich braci. W przeciwnym razie nara¿a³by siê na sytuacjê zamiany jednego niebezpieczeñ14

15
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Pisa³em o tym w pracy Bunt Korybuta.
Szczegó³owo do jego losów w interesuj¹cym nas okresie odnios³em siê w pracy Bunt
Korybuta, w tym miejscu przywo³ujê jedynie konkluzje przeprowadzonych tam analiz.

stwa na inne, nie mniej chyba grone. Korybut najzwyczajniej, jak mo¿na
s¹dziæ, le skalkulowa³ w³asne mo¿liwoci i podj¹³ niew³aciw¹ decyzjê.
Mo¿emy siê jedynie domylaæ, co chcia³ osi¹gn¹æ. Widocznie uzna³, ¿e przez
zaskoczenie uda mu siê dokonaæ tego samego, co sta³o siê przed kilkunastu
laty z Kiejstutem. Pokonanie Witolda, które musia³o tym razem oznaczaæ
ca³kowite wyeliminowanie go z gry, mia³o przywróciæ zasadê status quo,
czyli ponowne oddanie Litwy pod niepodzielny zarz¹d Olgierdowiczów.
Wyst¹pienie Korybuta nie mia³o szans na powodzenie, poniewa¿ by³o przedsiêwziêciem realizowanym bez jakiegokolwiek wsparcia (w przeciwieñstwie
do wspomnianego buntu przeciw Kiejstutowi). Mo¿na by jedynie spekulowaæ, dlaczego tak siê sta³o. Czy ksi¹¿ê nie zadba³ o to, czy jego ewentualne
starania nie zakoñczy³y siê sukcesem, bo na przyk³ad Skirgie³³o by³ przekonany wy³¹cznie do kontynuowania dzia³añ wyczekuj¹cych, czy mo¿e  jeli do
jakich zakonspirowanych rozmów dosz³o  planowane dzia³ania nie zosta³y w odpowiedni sposób skonsolidowane w czasie? Jest to problem niezmiernie ciekawy, ale jednoczenie nierozwi¹zywalny. Wa¿niejszy zreszt¹ by³ rezultat, jakim skoñczy³ siê bunt Korybuta, i jego d³ugofalowe skutki.
Do walki Korybuta z Witoldem dosz³o, jak pisze Jan z Reden (Posilge),
na pocz¹tku 1393 r.16 Wszystko wskazuje na to, ¿e litewski namiestnik nie
tylko nie da³ siê zaskoczyæ, ale byæ mo¿e by³ wrêcz do konfrontacji przygotowany. Ksi¹¿ê siewierski zosta³, jak siê zdaje, doæ ³atwo pokonany w bitwie pod Dokudowem, próbowa³ jeszcze bezskutecznie stawiaæ opór w Nowogródku, ale jego po³o¿enie by³o ju¿ beznadziejne. Zmuszony do kapitulacji zosta³ z rozkazu Witolda przetransportowany do Polski, na dwór królewski. Tryumf Kiejstutowicza trudno przeceniæ. Pozbywa³ siê jednego z najgroniejszych rywali, definitywnie eliminuj¹c go z wielkiej polityki i po
nied³ugim czasie przejmuj¹c ca³¹ jego dzielnicê17. Jagie³³ê za stawia³ w bardzo trudnym po³o¿eniu. Zbrojne wyst¹pienie przeciw królewskiemu namiestnikowi trzeba by³o bowiem uznaæ za bunt przeciw samemu hospodarowi.
Bez w¹tpienia Witold w ten sposób przedstawi³ monarsze znaczenie wyst¹pienia Korybuta, poniewa¿ takie postawienie sprawy by³o dlañ najbardziej korzystne. Jagie³³o za ze swej strony nie móg³ przecie¿ stwierdziæ, ¿e
16
17

SRP, III, s. 185; ÏÑÐË, ò. XXXV, ñ. 71, 89, 101, 137, 159, 206, 227; ò. XVII, ÑàíêòÏåòåðáóðã 1907, ñòëá. 93-94, 514.
Ziemiê Korybuta mia³ otrzymaæ od króla Fiodor Lubartowicz. Zdaniem niektórych
historyków Fiodor nigdy nie ujrza³ nowej dzielnicy, przej¹³ j¹ bowiem od razu Witold
(O. Halecki, Dzieje unii, s. 144; ten¿e, Z Jana Zamoyskiego, s. 156; L. Kolankowski,
Dzieje Wielkiego Ksiêstwa, s. 61; S. M. Kuczyñski, Ziemie czernihowsko-siewierskie, s. 189-190), zdaniem J. Têgowskiego (Pierwsze pokolenia, s. 240-241), ksi¹¿ê
w³ada³ now¹ dzielnic¹ do pocz¹tku 1395 lub nawet do pocz¹tku 1396 r., a M. Hruszewski (Ì. Ãðóøåâñüêèé, ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè-Ðóñè, ò. 4, Ëüâ³â 1907, ñ. 163-164),
którego opinia jest jednak bardzo kontrowersyjna, by³ przekonany, ¿e Fiodor utrzyma³ siê na Siewierszczynie przez d³ugie lata, pozostaj¹c wiernym Jagielle.
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jego brat wyst¹pi³ nie przeciw niemu, ale wy³¹cznie przeciw Kiejstutowiczowi. Gdyby tak uczyni³, próbuj¹c broniæ brata przed popadniêciem w polityczny niebyt, móg³by siê naraziæ na zarzut, ¿e sam mia³ lub móg³ mieæ
co wspólnego z buntem Korybuta, co natychmiast postawi³oby pod znakiem zapytania efekty umowy zawieranej w Ostrowie. Upadek ksiêcia siewierskiego musia³ byæ jednak dla W³adys³awa Jagie³³y ogromnym ciosem,
poniewa¿ w spektakularny sposób niweczy³ wszystkie królewskie zamierzenia. Nied³ugo potem ca³kowicie nieoczekiwanie litewskiego hospodara
dosiêgn¹³ kolejny cios. W Witebsku zbuntowa³ siê najm³odszy z królewskich rodzonych braci  widrygie³³o18.
Najbardziej dok³adn¹ ze wszystkich znanych wersji opisuj¹cych bunt ksiêcia, przechowa³ Latopis wileñski: Prestavisja knjagini velikaa Olkgerdovaa.
Korol e velikyi prikaza grad Vitebsk sokolnièemu svoemu Fedoru Vesne.
A knjazju vitriilu togda mladu byvu, i naèja Fedor Vesna vladeti gradom
Vitebskom i vseju zemleju prikazaniem korolja Jagaila. Knjaze vitrigailo
ne moae trpeti, to Fedor Vesna gradom volodet, a ego ne posluan, on e
Feodora ubi, a gorod Vitebsk zasjade. Byst e korolju Jagailu velikaa alost
o tom, i pisa gramotu bratu svoemu, velikomu knjazju Vitovtu, ie by ego
alosti mest stvopil. Knjaz velikyi Vitovt ponjal s soboju Skirgaila, i svkupi
voisko velikoe litovskoe i pride k gradu Vitebsku [na knjazja] Skirigaila. I priide
k gradu Drucku, druc[kyi] e knjazi stpetoa ego i udaria èolom u slubu.
I ottudu poiide k gradu Ri. Rane e zatvoriasja v grade i boroniasja dva
dni, i udaa grad. I ottudu poide k gradu Vitebsku na knjazja vitrigaila. Knjaz
e vitrigailo zatvorisja v grade, i naèa velikyi knjaz Vitovt dobyvati grada;
tu e priide na pomoè smolenskyi velikyi knjaz Juri Svjatoslaviè s vsemi
smolenskymi silami i udari èolom velimu knjazju Vitovtu u slubu. I naèjaa
tverdo dobyti grada Vitebska, puky postavia. Vitbljane ne utrpea, naèaa
davatisja velikomu knjazju Vitovtu. Knjaz e velikyi vitrigailo vyide von i¿
grada i udari èolom velikomu knjazju Vitovtu. Knjaz e velikyi Vitovt ozma
grad Vitebsk [po]ide pak k Litve19.
18

19
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Ogólnie o buncie widrygie³³y, patrz m.in.: À. Áàðáàøåâ, Âèòîâò è åãî ïîëèòèêà
äî Ãðþíâàëüäåíñêîé áèòâû (1410 ã.), Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1885, ñ. 69; A. Lewicki,
Powstanie widrygie³³y, s. 50; A. Prochaska, Król W³adys³aw Jagie³³o, t. 1, Kraków
1908, s. 103; ten¿e, Dzieje Wito³da w. ksiêcia Litwy, Wilno 1914, s. 72-73; O. Halecki, Dzieje unii, s. 142-143; L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego Ksiêstwa, s. 61; J. Matusas, vitrigaila Lietuvos didysis kunigaiktis, Vilnius 1991, s. 19; H. Jablonowsky,
Westrussland zwischen Wilne und Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen Bevölkerung des Grossfürstentums Litauen im 15.
Jh., Leiden 1961, s. 32; V. DÅdinas, Vytauto vidaus ir usienio politika ligi algirio
mñio, [w:] Vytauto Didysis, red. P. leas, Kaunas 1930, s. 47; G. B³aszczyk, widrygie³³o a Polska i Polacy, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewiêædziesiêciolecie urodzin, Warszawa 2004,
s. 488.
Âèëåíñêàÿ ëåòîïèñü, ÏÑÐË, ò. XXXV, ñ. 89.

Poza jednym lapsusem (pomy³kowe zast¹pienie widrygie³³y Skirgie³³¹
i wskazanie, ¿e przeciw niemu sz³a wyprawa interwencyjna) w podanej wersji znajdujemy najwiêcej szczegó³ów20. Nieco tylko mniej dok³adne s¹ Latopisy Uwarowski i S³ucki, w których brakuje informacji o imieniu ksiêcia
smoleñskiego21. W Latopisach Krasiñskiego, Raczyñskiego, Rumiancewskim
i Olszewskim, poza brakiem imienia wiatos³awowicza, nie przywo³ano wiadomoci o sposobie oblegania grodu (puku postavia)22. Tej ostatniej
wzmianki pozbawione s¹ równie¿ Latopis archeologièeskiego obèestva i Latopis Jewreinowski. Pierwszy z nich dodatkowo nie wspomina o m³odym
wieku widrygie³³y, ale za to zna imiê ksiêcia smoleñskiego23, drugi za
w ogóle nie pisze o pomocy, której smoleñszczanie udzielili Witoldowi24.
Najpóniejszy z analizowanych róde³, Latopis Bychowca ró¿ni siê od
najbardziej rozbudowanych wersji pominiêciem informacji o m³odym wieku widrygie³³y, ale jako jedyny przekazuje nastêpuj¹c¹ wzmiankê: Ynoho bo czasu knia weliki Witolt, ne by³ w mocy kniastwa Witebskoho, pone¿e bo Szwitrygay³o Olgirdowicz der¿a³ Krewo, z Witebsk po otcu swojem Olgirde25. Abstrahuj¹c od ogólnych w¹tpliwoci, które to ród³o, moim zdaniem, jednak budzi, wystarczy w tym miejscu stwierdziæ, ¿e dodana
do niego informacja jest zapewne dzie³em Teodora Narbutta. Tak zniuansowanych informacji o uposa¿eniach Olgierdowiczów wczeniejsze redakcje
latopisów nie posiadaj¹, a dodajmy równie¿, ¿e nie by³y to kwestie, które
w ogóle w jaki szczególny sposób interesowa³y ich autorów.
St³umienie buntu widrygie³³y w Witebsku odnotowane zosta³o tak¿e
w kronice Jana z Reden (Posilge), który dodawa³ informacjê o odes³aniu
pokonanego buntownika do Krakowa: Ouch hatte Skirgal und Wytowt vor
jarin mit vorretnisse und bosheyt gewonnen Witwisken das hus von Swittergail des koniges bruder von Polan, und slugin yn in dy ysen, und santen yn
ken Crakow dem konige gefangen26.
Wyst¹pienie widrygie³³y nast¹pi³o ju¿ po st³umieniu buntu Korybuta27.
20
21

22
23
24
25

26
27

Pomijaj¹c informacjê (niebawem do tego wrócê) przekazan¹ jedynie przez Kronikê
Bychowca, dok³adniej mówi¹c¹ o stanie posiadania dzielnicy widrygie³³y.
Óâàðîâñêèé ñïèñîê, ÏÑÐË, ò. XVII, ñòëá. 93-94 (âåëèêèè êíÿçü Ñìîëåíñêèè Ñâåòîñëàâè÷); Ñëóöêàÿ ëåòîïèñü, òàì æå, ò. XXXV, ñ. 71-72 (êíÿçü Ñìîëåíñêèè Ñâåòîñëàâè÷).
Ëåòîïèñü Êðàñèíñêîãî, ÏÑÐË, ò. XXXV, ñ. 137; Ëåòîïèñü Ðà÷èíñêîãî, òàì æå, ñ. 159;
Ðóìÿíöåâñêàÿ ëåòîïèñü, òàì æå, ñ. 206; Îëüøåâñêàÿ ëåòîïèñü, òàì æå, ñ. 185-186.
Ëåòîïèñü àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà, ÏÑÐË, ò. XXXV, ñ. 101.
Åâðåèíîâñêàÿ ëåòîïèñü, ÏÑÐË, ò. XXXV, ñ. 227-228.
Ñïèñîê Áûõîâöà, ÏÑÐË, ò. XVII, ñòëá. 514-515.
Johanns von Posilge, Officials von Pomesanien, Chronik des Landes Preussen (Von
1360 an, fortgesetzt bis 1419), SRP, III, wyd. E. Strehlke, Leipzig 1866, s. 243-244.
Ten fakt jest powszechnie przyjmowany w historiografii. Dawniej jedynie A. Prochaska (Król W³adys³aw Jagie³³o, t. 1, s. 103; ten¿e, Dzieje Wito³da, s. 72-73) twierdzi³,
¿e kolejnoæ wyst¹pieñ braci królewskich by³a odwrotna.
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Nie ma wprawdzie pewnoci, kiedy ksi¹¿ê zabi³ Fiodora Wiesnê, przejmuj¹c tym samym pe³niê w³adzy w Witebsku, i kiedy zorganizowano i przeprowadzono przeciw niemu karn¹ wyprawê, ale z doæ du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na spróbowaæ to ustaliæ. Szczegó³owo zaj¹³ siê tym Jan Têgowski, którego wnioski mog¹ byæ trafne, choæ wychodzi³y po czêci z nie
do koñca przekonywaj¹cych, po czêci z b³êdnych przes³anek. Historyk
stwierdza³, powo³uj¹c siê na dokument Witolda, ¿e bunt móg³ siê rozpocz¹æ
dopiero po 3 kwietnia 1393 r., a ekspedycjê przeciw niemu przeprowadzono znacznie (?) póniej28. W dodatku J. Têgowski uwa¿a³, ¿e widrygie³³o
pojawi³ siê w Krakowie dopiero w 1394 r., podczas gdy po raz pierwszy
ksi¹¿ê jest tam ród³owo powiadczony w pocz¹tkach sierpnia roku poprzedniego29. Ta ostatnia data stanowi zatem terminus ante quem, nie oznacza jednak daty przybycia widrygie³³y do Polski.
Problem sprowadza siê zatem do pytania o ile ten czas przybycia mo¿na
przesun¹æ w czasie. Jeli, zgodnie z przekazem Jana z Reden, bunt Korybuta
mia³ miejsce na pocz¹tku 1393 r., a wiêc najpewniej w styczniu lub lutym
tego roku, widrygie³³o musia³ kazaæ zabiæ Fiodora Wiesnê przynajmniej nieco póniej. Jeli powi¹¿emy ten fakt z reakcj¹ widrygie³³y na klêskê Korybuta, a wydaje siê, ¿e mo¿na to uczyniæ (wrócê jeszcze do tego), najwczeniej
zatem wyst¹pienie najm³odszego z Olgierdowiczów mog³o nast¹piæ w lutym
lub marcu. Najpóniej za, jak s¹dzê, w kwietniu, poniewa¿ w przeciwnym
wypadku musielibymy stwierdziæ, ¿e wszystkie wydarzenia przebiega³y w b³yskawicznym tempie, a to wydaje siê ma³o prawdopodobne. Wszak latopisy
daj¹ do zrozumienia, ¿e widrygie³³o, po zlikwidowaniu Fiodora Wiesny, przez
czas jaki dzier¿y³ samodzielnie opanowane ksiêstwo, wyranie te¿ pisz¹ o reakcji Jagie³³y i o jego rozkazach danych Witoldowi, a to poci¹gn¹æ musia³o
28

29

14

J. Têgowski, Sprawa przy³¹czenia Podola do korony Polskiej w koñcu XIV wieku,
Teki Krakowskie, 1997, nr 5, s. 162. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dokument, na
który historyk siê powo³uje (Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis
Lithuaniae 1386-1430, zebra³ i wyd. J. Ochmañski, Warszawa  Poznañ 1986, nr 11
= Ãðàìîòè XIV ñò., âèä. M. M. Ïåùàê, Kè¿â 1974, ¹ 30), jest mocno podejrzany
(zwraca³ ju¿ na to uwagê J. Ochmañski, Najdawniejsze przywileje Jagie³³y i Witolda
dla biskupstwa wileñskiego 1387-1395, Zeszyty Naukowe UAM, Historia, 1961,
nr 5, s. 29-31: nie znamy orygina³u; data dokumentu jest zepsuta, w tekcie bowiem
mamy 6898, czyli 1390 r.; biskup wileñski Andrzej nigdzie, poza D³ugoszem, nie
wystêpowa³ jako Wasi³o, na ten temat patrz równie¿: M. Antonowicz, Pochodzenie
episkopatu litewskiego XIV-XV wieku w wietle katalogów biskupów wileñskich, Studia ród³oznawcze, 2001, nr 39, s. 57; widrygie³³o nie zosta³ w dokumencie okrelony mianem ksiêcia, nie mo¿na zatem wykluczyæ, ¿e chodzi³o o inn¹ osobê, a nie
o królewskiego brata). Warto te¿ zapytaæ, jakie¿ to grunty mog³y wywo³ywaæ spór
miêdzy biskupem wileñskim a siedz¹cym w Witebsku widrygie³³¹?
J. Têgowski, Sprawa przy³¹czenia Podola, s. 162. W swej póniejszej pracy (Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, s. 155-156) s³usznie zrezygnowa³ z tego b³êdnego
pogl¹du, wykorzystuj¹c informacje z Rachunków dworu królewskiego.

za sob¹ trochê czasu. Kiejstutowicz wreszcie, wzywaj¹cy na pomoc Skirgie³³ê, musia³ siê do wyprawy solidnie przygotowaæ  trudno wiêc przypuszczaæ, by przygotowania po³¹czone z samym przebiegiem wyprawy mo¿na by³o
zamkn¹æ w czasie krótszym ni¿ miesi¹c. Pojmany widrygie³³o przyby³ do
Polski najpewniej ju¿ co najmniej w lipcu, a wiêc termin jego transportu nale¿a³oby równie¿ o czas jaki przesun¹æ. Reasumuj¹c, wydaje siê, ¿e do wszczêcia buntu przez ksiêcia dosz³o pod koniec zimy, lub wczesn¹ wiosn¹ 1393 r.,
a wyprawa Witolda mog³a siê rozpocz¹æ byæ mo¿e w maju, najdalej chyba
w czerwcu tego roku30.
Przyczyny wyst¹pienia widrygie³³y wydaj¹ siê doæ ³atwe do wyt³umaczenia. Powód bezporedni, choæ, jak s¹dzê, nie do koñca s³uszny przywo³a³y latopisy. By³o nim niezadowolenie z powodu mianowania w Witebsku
królewskiego namiestnika. Wed³ug zdecydowanej wiêkszoci latopisów, Jagie³³o uczyni³ to po mierci matki z powodu m³odego wieku brata. Nie ma
powodu, by temu t³umaczeniu daæ wiarê. Wynika³o ono zapewne z braku
dostatecznej wiedzy. widrygie³³o w 1392 r. (w tym roku, wed³ug Latopisu
woskriesienskiego, nast¹piæ mia³ zgon Julianny Olgierdowej)31 najprawdopodobniej przekroczy³ ju¿ dwudziesty rok ¿ycia32, a wiêc ¿adn¹ miar¹ nie
mo¿na go by³o uznaæ za zbyt m³odego do samodzielnego pe³nienia rz¹dów
w ksiêstwie witebskim. Poza tym trudno by³oby uwierzyæ, ¿e zaledwie kilkunastoletni ksi¹¿ê nie tylko pokusi³ siê, ale równie¿ zrealizowa³ tak ambitne, odwa¿ne i niebezpieczne przedsiêwziêcie, jakim by³o wyst¹pienie przeciw królowi.
Bez w¹tpienia jednak to nie odsuniêcie go od w³adzy w Witebsku sta³o
siê bezporednim powodem buntu, choæ siê do tego w znacznej mierze przyczyni³o. Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego Jagie³³o zdecydowa³ siê na powierzenie rz¹dów namiestnikowi, daj¹c tym sa30

31

32

Nie przywo³uj¹c wszystkich opinii historiografii o dacie wszczêcia buntu przez widrygie³³ê (przewa¿aj¹ca czêæ przywo³ywa³a zreszt¹ jedynie ogóln¹ datê 1393 r.), mo¿na
jedynie zauwa¿yæ, ¿e terminy podane np. przez O. Haleckiego, Dzieje unii, s. 142,
i G. Rhodego, Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, Kulturelle Bedeutung
und geistige Auswirkung, t. 1: (bis 1401), Köln  Graz 1955, s. 347 (pocz¹tek roku),
jak przez T. Wasilewskiego, Skirgie³³o, Polski S³ownik Biograficzny, t.38, s. 170
(zima 1393 r.), wydaj¹ siê jednak zbyt wczesne.
Âîñêðåñåíñêàÿ ëåòîïèñü, ÏÑÐË, ò. VIII, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1859, ñ. 62. Nie ma
potrzeby w¹tpiæ w tê datacjê, ale trzeba tez zauwa¿yæ, ¿e latopis nie zawsze, i to
nieraz w sprawach wielkiej wagi, przesuwa³ datacjê.
widrygie³³o najprawdopodobniej przyszed³ na wiat w 1369 lub 1370 r., patrz:
J. Nikodem, Data urodzenia Jagie³³y. Uwagi o starszeñstwie synów Olgierda i Julianny, Genealogia. Studia i Materia³y Historyczne, 2000, nr 12, s. 48-49. Wed³ug
T. Wasilewskiego, (Daty urodzin Jagie³³y i Witolda. Przyczynek do genealogii Giedyminowiczów, Przegl¹d Wschodni, 1991, nr 1, z. 1, s. 34), ksi¹¿ê urodzi³ siê w 1375
lub 1376 r., natomiast wed³ug J. Têgowskiego, (Pierwsze pokolenia, s. 155), miêdzy
1372 a 1376 r.
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mym powód do podejrzeñ, ¿e nie darzy brata uczuciem, nie ufa mu, albo ¿e
go nie docenia. Wydaje siê, ¿e decyzja królewska nie mia³a wiele wspólnego z samym widrygie³³¹, czego on sam zdawa³ siê nie rozumieæ. Jagie³³o
przez ca³e ¿ycie mia³ bowiem s³aboæ do najm³odszego brata, w ró¿nych
okresach wybaczaj¹c mu najboleniejsze zdrady, a w 1392 r. nie mog³o byæ
¿adnych powodów do zadra¿nieñ miêdzy nimi. Mo¿na równie¿ przypuszczaæ, ¿e królowi chodzi³o jedynie o czas objêcia przez widrygie³³ê samodzielnych rz¹dów. Mianowanie Fiodora Wiesny nie oznacza³o wyeliminowania brata, ale wy³¹cznie przesuniêcie terminu wyniesienia widrygie³³y.
Uwa¿am, ¿e postêpowanie Jagie³³y mia³o bezporedni zwi¹zek z bie¿¹c¹
sytuacj¹ panuj¹c¹ na Litwie. Skoro Skirgie³³o i Korybut mieli byæ przeciwwag¹ dla ewentualnie rosn¹cych wp³ywów Witolda, trzeba by³o zadbaæ o to
samo w Witebsku. Póki ¿y³a Julianna Olgierdowa byæ mo¿e nawet nie wypada³o czyniæ demonstracji i przysy³aæ Fiodora Wiesnê jako królewskiego
namiestnika. Ta energiczna kobieta33, doskonale pamiêtaj¹ca dawny konflikt z Kiejstutem, musia³a mieæ wiadomoæ zagro¿enia, jakim dla pozycji
jej synów mia³o wyniesienie Witolda, dlatego zapewne nie trzeba by³o jej
t³umaczyæ jak wa¿ne jest zachowanie ostro¿noci. Kiedy jednak jej zabrak³o, w ksiêstwie potrzebna by³a osoba, której król nie tylko w pe³ni ufa³, ale
musia³a ona byæ dodatkowo obdarzona odpowiednim dowiadczeniem (¿yciowym?, politycznym?, organizacyjnym?  tego mo¿emy siê wy³¹cznie
domylaæ; jedno nie powinno budziæ w¹tpliwoci  skoro król mianowa³
Wiesnê, wiedzia³, ¿e dokonuje w³aciwego wyboru), by sprostaæ trudnym,
przejciowym czasom.
widrygie³³o nie tylko nie mia³ wówczas politycznego dowiadczenia,
ale w dodatku zawsze by³ cz³owiekiem bardzo impulsywnym. Najpewniej
wiêc odebra³ decyzjê brata jako akt, który nie tylko go poni¿a, ale równie¿
 jako jednego z Olgierdowiczów, w dodatku od dawna ju¿ doros³ego 
w ewidentny sposób krzywdzi. Wiemy równie¿, ¿e widrygie³³o do koñca
swego bardzo d³ugiego ¿ycia by³ szczególnie wyczulony na kwestiê praw
do dziedziczenia przypadaj¹cej mu czêci ojcowizny. Od zgonu Julianny do
mierci Wiesny min¹æ jednak musia³o kilka miesiêcy, co rodzi kolejne pytania. Dlaczego widrygie³³o nie zbuntowa³ siê natychmiast po krzywdz¹cej
go, o czym by³ przekonany, decyzji brata? Albo na pocz¹tku nie czu³ siê
wystarczaj¹co przygotowany do dzia³ania, albo  nie wykluczaj¹c zreszt¹
tego motywu  z czasem w grê wszed³ dodatkowy czynnik. Jeli przyj¹æ
takie za³o¿enie, jedynym dodatkowym, a w tym wypadku bezporednim powodem buntu widrygie³³y mog³a byæ klêska Korybuta, zw³aszcza ¿e oba
33
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U¿ywam podobnego sformu³owania, poniewa¿, jak siê zdaje, upowa¿nia do tego parê opinii o niej z wczeniejszego okresu znajduj¹cych siê w ród³ach krzy¿ackich.
Nie oznacza to jednak, bym by³ sk³onny przeceniaæ jej polityczn¹ rolê na Litwie, na
to bowiem z kolei brak jakichkolwiek dowodów.

fakty ³¹czy wyrana koincydencja czasowa. Byæ mo¿e ksi¹¿ê uzna³, ¿e upadek brata, któremu Jagie³³o w ¿aden sposób nie pomóg³, oznaczaj¹cy kolosalne wzmocnienie wp³ywów Witolda, mo¿e le skoñczyæ siê dla niego samego. Jestem przekonany, ¿e widrygie³³o, z powodu nawarstwienia niewygodnych dla niego wydarzeñ, uzna³ królewskiego brata za wroga, a stworzony przez niego system polityczny za szkodliwy nie tylko dla Litwy, ale
przede wszystkim dla dynastii.
widrygie³³o zbuntowa³ siê przecie¿ nie przeciw w³adzy Witolda, ale przeciw Jagielle, bo tylko w ten sposób mo¿na by³o odczytaæ zlikwidowanie
królewskiego namiestnika w Witebsku. Sam za akt nie szkodzi³ Kiejstutowiczowi, któremu dawna dzielnica Olgierda nie by³a podporz¹dkowana, ale
 z kilku zreszt¹ powodów  królowi. Podawa³ w w¹tpliwoæ jego hospodarsk¹ w³adzê, stanowi³ obrazê hospodarskiego i królewskiego majestatu (dosz³o wszak do przelewu krwi jego urzêdnika, który powinien byæ nietykalny), czyni³ roz³am w solidarnej dotychczas polityce Olgierdowiczów
(bunt Korybuta mia³ przecie¿ zupe³nie inne pod³o¿e), przede wszystkim za
os³abia³ i tak ju¿ nadw¹tlon¹ ostatnimi wydarzeniami pozycjê Jagie³³y, niszcz¹c w³aciwie zarazem do koñca królewski system polityczny przygotowany dla Litwy po Ostrowie. Jagie³³o, wiadom zapewne wszystkich konsekwencji buntu brata, w dodatku nie znaj¹cy dalszych jego zamierzeñ, musia³
zareagowaæ najbardziej ostro, jak by³o to tylko mo¿liwe, choæ najpewniej
czyniæ to musia³ z wielk¹ niechêci¹. Okaza³o siê bowiem, ¿e Witold, wzmocniony klêsk¹ Korybuta, dostawa³ tym razem prezent, którego nie móg³ siê
spodziewaæ.
O tym, ¿e akcja przeciw widrygielle by³a zorganizowana przez króla,
wiadczy³y obecnoæ Skirgie³³y u boku Witolda34 i pomoc, jakiej udzieli³
ksi¹¿ê smoleñski Jerzy wiatos³awowicz. Ten ostatni wywi¹zywa³ siê z przysi¹g wiernoci z³o¿onych królowi i Skirgielle w 1386 r.35 Przebieg kampanii przeciw widrygielle wiadczy z jednej strony o tym, ¿e ksi¹¿ê umia³
przyci¹gn¹æ do siebie zwolenników (ta wyj¹tkowo korzystna dla ka¿dego
w³adcy i polityka cecha bêdzie zreszt¹ charakteryzowaæ ca³e jego doros³e
34
35

Wbrew temu, co zapisa³ Jan z Reden (SRP, III, s. 185), Skirgie³³o nie bra³ udzia³u
w t³umieniu buntu Korybuta, patrz: J. Nikodem, Bunt Korybuta.
Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, ksi¹¿êcych (...) pos³uguj¹cych do krytycznego wyjanienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ociennych im
krajów, t. 1, wyd. I. Dani³owicz, Wilno 1869, nr 525 (przysiêga z³o¿ona w Sandomierzu 20 maja, przyrzekaj¹ca pomoc przeciw wrogom); Archiwum ksi¹¿¹t Lubartowiczów Sanguszków w S³awucie, t. 1, wyd. L. Radzimiñski, B. Gorczak, Lwów 1887,
nr 4 = CE, I/1, nr 7 = CEV, nr 28 (z³o¿ona 16 wrzenia w Wilnie, w której Jerzy
wiatos³awowicz uznawa³ siê lennikiem Jagie³³y i Skirgie³³y, którego w akcie tytu³owa³ wielkim ksiêciem, przyrzekaj¹c wiernoæ i pomoc zbrojn¹ przeciw ka¿demu wrogowi).
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¿ycie), z drugiej, o jego politycznej niedojrza³oci36, albo o braku umiaru.
Mieszkañcy podporz¹dkowanych mu terenów po mierci Fiodora Wiesny
nie próbowali kontestowaæ jego antyhospodarskiej polityki. Obroñcy Drucka skapitulowali dopiero w obliczu si³ Witolda, z którymi nie mieli chêci
czy odwagi zetkn¹æ siê zbrojnie. Orszanie dochowali jednak wiernoci widrygielle i przez dwa dni skutecznie próbowali przeciwstawiaæ siê przewa¿aj¹cym wojskom namiestnika litewskiego. A sam ksi¹¿ê  pozbawiony zarówno szans, jak i z³udzeñ  kapitulowa³ po krótkiej, jak wolno s¹dziæ
z opisu latopisów, walce, oddaj¹c siê w rêce zwyciêzcy.
Klêska najm³odszego z królewskich braci, choæ dotkliwa i upokarzaj¹ca,
w mniejszym stopniu dotknê³a jego samego. Wprawdzie znalaz³ siê w Polsce i musia³ w niej przebywaæ w przymuszonym odosobnieniu, nastêpnie
ponownie wyst¹pi³ przeciw królowi, ale nie zaprzepaci³ wszystkich szans.
Ma³o tego, ci¹gle przebaczaj¹cy mu Jagie³³o obdarowa³ go zachodnim Podolem po mierci Spytka z Melsztyna nad Worskl¹. Dalsze zdrady ksiêcia
tak¿e nie zamknê³y mu drogi do kariery. widrygie³³o posiada³ bowiem ten
niezwyk³y dar, ¿e zawsze podnosi³ siê z najwiêkszych nawet niepowodzeñ
i klêsk. Mianowanie Fiodora Wiesny namiestnikiem w Witebsku i póniejszy pobyt ksiêcia w Polsce w charakterze osoby internowanej uczyni³y ze
widrygie³³y Jagie³³owego wroga. Nie sposób wypowiadaæ siê o jego braterskich uczuciach w stosunku do króla, poniewa¿ ród³a do tego nie upowa¿niaj¹, jednak najm³odszy syn Olgierda nigdy politycznie nie wybaczy³ polskiemu monarsze niepowodzeñ i upokorzeñ, które na niego spad³y.
Najpewniej to w³anie konflikt z koñca XIV w. uczyni³ zarazem ze widrygie³³y zaprzysiêg³ego nieprzyjaciela Polski i zwi¹zku polsko-litewskiego37.
Jeszcze wiêkszym nieprzyjacielem widrygie³³y sta³ siê Witold. Temu
ostatniemu nie tylko nie móg³ wybaczyæ rosn¹cych wp³ywów, ale uznawa³
go za osobê, która stanê³a na drodze praw Olgierdowiczów do litewskiego
spadku po ojcu. Jednoczesna niechêæ (choæ jest to s³owo bardzo delikatne
na okrelenie jego odczuæ) do Jagie³³y i Witolda mocno komplikowa³a po³o¿enie i mo¿liwoci widrygie³³y, uniemo¿liwiaj¹c mu realizacjê choæby
czêci ze swych ambitnych zamierzeñ. Dopiero, gdy na pocz¹tku trzeciej
36

37
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Ta uwaga mo¿e byæ zreszt¹ dla widrygie³³y krzywdz¹ca, poniewa¿ ksi¹¿ê jeszcze
przez d³ugie lata bêdzie podejmowa³ podobne nie do koñca przemylane i zarazem
niezwykle brawurowe decyzje. Z impulsywnoci, która wiele go w ¿yciu kosztowa³a,
najm³odszy Olgierdowicz wyleczyæ siê zdo³a³ dopiero pod sam koniec pracowitego
¿ycia.
Dopiero przed sam¹ mierci¹, kiedy nie mia³ ju¿ szans odgrywania wiod¹cej roli
w polityce, zacz¹³ nieco oglêdniej patrzeæ na uniê, ale i wówczas robi³, co móg³, by
wzmocniæ Kazimierza Jagielloñczyka, a z nim Litwê i Litwinów. Mia³o to w konsekwencji prowadziæ do zmian w dotychczasowym uk³adzie stosunków polsko-litewskich.

dekady XV w. na dobre pojedna³ siê z Kiejstutowiczem38, wróci³ do czynnej polityki, a wytrwa³oæ i pozostawanie w cieniu brata stryjecznego w koñcu przynios³y rezultaty  widrygie³³o po zgonie Witolda zdo³a³ przej¹æ
litewski stolec wielkoksi¹¿êcy.
Najbardziej przegranym okaza³ siê W³adys³aw Jagie³³o, który z polskiego oddalenia musia³ ogl¹daæ klêskê swych politycznych zamierzeñ przygotowanych wczeniej dla Litwy i Litwinów. Klêski poniesione przez obu jego braci doprowadzi³y nie tylko do nadszarpniêcia autorytetu hospodarskiego Olgierdowicza, nie tylko wzmocni³y namiestnicz¹ pozycjê Witolda, ale
w dodatku prost¹ drog¹ wiod³y do skupienia ca³ego pañstwa pod zarz¹dem
Kiejstutowicza. Ostatnim, bardzo ju¿ wówczas jednak os³abionym, atutem
króla na Litwie pozostawa³ wy³¹cznie Skirgie³³o. Jagie³³o próbowa³ jeszcze
wymóc na Witoldzie obiecan¹ pomoc w zdobyciu dla brata ksiêstwa kijowskiego, ale i ten projekt spali³ na panewce. Skirgie³³o nie doczeka³ bowiem
sukcesu wyprawy prowadzonej przeciw W³odzimierzowi Olgierdowiczowi. Odebrana temu ostatniemu dzielnica przypad³a w udziale Witoldowi.
Çìåñò
Ó 1391 ã. êàðîëü Óëàäç³ñëà¢ ßãàéëà âûðàøû¢ ïðûì³ðûööà ñà ñâà³ì äâàþðàäíûì áðàòàì Â³òà¢òàì, ÿê³ÿ ïðàáûâà¢ ó êðûæàêî¢ ³ êàðûñòà¢ñÿ ³õíÿé ïàäòðûìêàé. Öàíîé çà ïðûì³ðýííå ³ ïàðâàííå ç êðûæàêàì³ áûëî ïðûçíà÷ýííå Â³òà¢òà êàðàëå¢ñê³ì íàìåñí³êàì
ó Ë³òâå (ðàíåé ßãàéëà ïðûçíà÷û¢ ñâà³ì íàìåñí³êàì ó ÂÊË Ñê³ðãàéëó). Â³òà¢ò, âÿðíó¢øûñÿ íà Ë³òâó, íåàäêëàäíà ¢çÿ¢ñÿ çà ¢ìàöàâàííå ñâàéãî ñòàíîâ³ø÷à êîøòàì àáìåæàâàííÿ ¢ëàäû ¢äçåëüíûõ êíÿç¸¢. Ñïðàâàöûðàâàíàå Â³òà¢òàì âûñòóïëåííå áðàòà ßãàéëû, ñåâåðñêàãà êíÿçà Êàðûáóòà ñóïðàöü óëàäû íàìåñí³êà çàâÿðøûëàñÿ ïàðàæýííåì. Ïåðàìîæàíû Êàðûáóò áû¢ âûñëàíû ¢ Êðàêà¢. Íå¢çàáàâàå çáóíòàâà¢ñÿ íàéìàëîäøû ßãàéëà¢ áðàò, â³öåáñê³ êíÿçü Ñâ³äðûãàéëà. Ïåðàìîæàíû ³ çëî¢ëåíû Â³òà¢òàì, òàê ñàìà ÿê
³ Êàðûáóò, áû¢ ¸í âûñëàíû ¢ Ïîëüø÷ó. Áóíò Ñâ³äðûãàéëû ìå¢ ³íøûÿ ïðû÷ûíû, ÷ûì
ìÿöåæ Êàðûáóòà, àëå ÿãî ïàñëÿäî¢íàñö³ àêàçàë³ñÿ íàìíîãà äà¢æýéøûì³. Ñâ³äðûãàéëà
âûñòóï³¢ ñóïðàöü ßãàéëû, à ÿãî äî¢ãàå ³íòðýí³ðàâàííå ¢ Ïîëüø÷û ïåðàðàäç³ëàñÿ ¢ òðûâàëàå àäìî¢íàå ñòà¢ëåííå äà ïîëüñêà-ë³òî¢ñêàãà ñàþçà.
Resume
In 1391 the king Wladyslaw Jagiello decided to reconcile with his cousin Witold, who
stayed with Teutonic Knights and enjoyed their support. The prize for reconciliation and
Teutonic Knights abandonment was appointing Witold Lithuanias Governor, which position had previously been held by the kings brother Skirgiello. On his return to Lithuania,
Witold at once attempted to strengthen his position at the cost of district dukes power. Jagiellos brother Korybuts declaration against the Governors rule, which had been provoked
by Witold, finished with failure. Defeated Korybut was sent to Cracow. Soon afterwards, the
youngest Jagiellos brother, Swidrygiello, Duke of Witebsk rebelled. Defeated and captured
38

Bez w¹tpienia bêdziemy bli¿si prawdy, gdy stwierdzimy, ¿e zawarty przez nich kompromis nie wynika³ z uczuæ, ale z czystej kalkulacji. widrygie³³o po raz pierwszy
w ¿yciu dostrzeg³ wówczas, ¿e jedynie wyczekiwanie mo¿e dzia³aæ na jego korzyæ,
zw³aszcza ¿e by³ od Witolda o wiele m³odszy.
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by Witold, he was sent to Poland, just like Korybut. Swidrygiellos rebellion had different
causes than the Korybuts one, and had much longer-term consequences. Swidrygiello declared himself against Jagiello, and his long internment in Poland transformed into permanent
aversion to Polish-Lithuanian alliance.
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