
HOŁD PRUSKI 1525 
Hołd, który miał miejsce 10 kwietnia 1525 r. na rynku krakowskim, jest najbardziej znanym 

aktem lennym z całego szeregu hołdów, jakie wielcy mistrzowie krzyżaccy musieli na mocy 

pokoju toruńskiego II (1466) składać swym seniorom – królom polskim. Nadano mu 

szczególnie uroczystą oprawę, ponieważ nie tylko potwierdzał zwierzchność Polski nad 

Państwem Zakonnym, lecz nadawał tym stosunkom nowy wymiar. Na mocy traktatu 

krakowskiego kończącego ostatnią wojnę polsko-krzyżacką (1519-1521) Państwo Zakonne 

zostało przekształcone w świeckie Księstwo Pruskie, a ostatni wielki mistrz Albrecht 

Hohenzollern zostawał jego pierwszym dziedzicznym księciem. 

Szczegółowy opis hołdu zawdzięczamy biskupowi przemyskiemu Andrzejowi 

Krzyckiemu, który w liście do przyjaciela szczegółowo zrelacjonował całe to wydarzenie: 

Trzeba było wyznaczyć odbycie uroczystości, jaka zwykle towarzyszy takim hołdom, na 

poniedziałek Wielkiego Tygodnia. Tego więc dnia, o samym brzasku, wzniesiono koło samego 

ratusza obszerne podwyższenie, pokryte jedwabistymi i złotolitymi kobiercami, a zwłaszcza 

owo wznioślejsze miejsce, pospolicie majestatem zwane, gdzie miał zasiąść król (Zygmunt I 

Stary) ze swym najjaśniejszym synem (Zygmuntem II Augustem). Na rynek zbiega się 

niezmierny tłum ludzi, wszystkie wiodące doń drogi zapełniają się orszakami zbrojnych 

mężów. (…) Tymczasem Król Jegomość znajduje się w otoczeniu ogromnego i wspaniałego 

wieńca senatorów i najznakomitszych mężów. Ci wszyscy towarzyszą Królowi Jegomości; 

poprzedzają go książęta i panowie – rada wszystkich stanów, dworzanie oraz przepiękna 

nowa chorągiew z herbem, która według zwyczaju ma być wręczona księciu. Król Jegomość 

przybył na ratusz, gdzie przywdziewa strój koronacyjny, a mianowicie: sandały, tunikę, albę, 

dalmatykę, płaszcz, czyli kapę, i koronę. Tak ubrany przeszedł Król Jegomość z ratusza na 

wzniesienie, idąc między prymasem księdzem arcybiskupem gnieźnieńskim a biskupem 

krakowskim. Poprzedzali go bezpośrednio najwyżsi świeccy panowie-rada, niosąc berło, 

jabłko i miecz, oraz niezliczeni inni dostojnicy. Gdy Jego Królewska Mość zasiadł na tronie, 

podeszli najpierw biskup pomezański i liczni doradcy i poddani Jaśnie Oświeconego księcia 

Albrechta i pokornie prosili Jego Królewską Mość, by raczył księcia Albrechta, przyjąć do 

swej łaski, oddać mu i nadać w lenno ziemie i dobra umówione oraz uczynić go lennym 

księciem swego królestwa. Następnie przyszedł sam Jaśnie Oświecony książę Albrecht. 

Przystąpił książę do tronu i u nóg królewskich ukląkłszy przyjął z rąk Jego Królewskiej Mości 

chorągiew z herbem, a mianowicie z orłem czarnym uwieńczonym na piersiach literą S w 



koronie, oraz z ust królewskich wprowadzenie w Księstwo i w wyznaczone ziemie w Prusiech. 

Książę ujął chorągiew, i złożył przysięgę na księgę Ewangelii w te słowa: 

„Ja, Albrecht, margrabia brandenburski, książę w Prusiech, szczeciński, pomorski, 

wendejski i kaszubski, władca Rugii i burgrabia norymberski, obiecuję i przysięgam, że 

Najjaśniejszemu Władcy i Panu, panu Zygmuntowi, królowi Polski, wielkiemu księciu Litwy, 

Rusi i wszystkich ziem pruskich panu i dziedzicowi, jako memu przyrodzonemu panu 

dziedzicznemu, oraz dziedzicom i następcom Jego Królewskiej Mości, królom i Królestwu 

Polskiemu będę wierny i powolny, będę się starał o dobro Jego Królewskiej Mości, dobro 

dziedziców jego i Królestwa Polskiego, a złu będę zapobiegał i wszystko to będę czynił, co jest 

powinnością wiernego wasala. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Jego Ewangelia”. 

Po skończeniu tego wszystkiego Jego Królewska Mość, zdjąwszy strój koronacyjny, 

powrócił z całym tym orszakiem na zamek, gdzie wpierw złożono w kościele podziękowanie 

Bogu uroczystym śpiewem i otrzymano uroczyste błogosławieństwo, zaś Król Jegomość i 

książęta ucałowali relikwie świętych. Następnie król w swej siedzibie królewskiej przyjął 

wspaniałą ucztą wszystkich, zarówno gości, jak i swych najznakomitszych dostojników. Zeszły 

następnie dwa dni na sporządzanie dokumentów, które miały być wzajemnie wymienione. 

Wreszcie wszyscy książęta, szczodrze obdarowani, i ich doradcy odjechali w Wielki Czwartek. 

Hołd pruski 1525 r. jest dla wielu badaczy symbolem złotego wieku w dziejach Polski, 

kiedy za rządów ostatnich dwóch Jagiellonów, Pierwsza Rzeczpospolita przeżywała swoje 

polityczne i gospodarcze apogeum. Nic dziwnego więc, że po temat ten sięgnął Jan Matejko i 

w latach 1879-1882 namalował monumentalny obraz poświęcony hołdowi pruskiemu, a który 

w warstwie narracyjnej opiera się na przywołanym liście Andrzeja Krzyckiego. 


