
Hołdy wielkich mistrzów krzyżackich w Piotrkowie 

Piotrków był dwukrotnie miejscem hołdów krzyżackich. Oba te wydarzenia miały miejsce za 

panowania króla Kazimierza Jagiellończyka. Były one wynikiem realizacji przez wielkich 

mistrzów zapisów pokoju toruńskiego drugiego (1466), który nakazywał każdemu 

nowowybranemu mistrzowi krzyżackiemu stawienie się w przeciągu pół roku od obioru przed 

swym seniorem, królem polskim, i złożenie mu hołdu lennego o treści określonej we 

wspomnianym pokoju. Hołdy te miały miejsce w 1469 i 1470 r. W 1469 r. wierność i 

posłuszeństwo polskiemu królowi zaprzysiągł Henryk Reuss von Plauen (wielki mistrz w l. 

1469-1470). Zmarł on jednak niespodziewanie podczas podróży powrotnej z Piotrkowa do 

Królewca. Rok później w tym samym miejscu słowa przysięgi lennej wypowiedział jego 

następca, Henryk VII Reffle von Richtenberg (wielki mistrz w l. 1470-1477). 

Wyznaczenie Piotrkowa na miejsce złożenia hołdu był nieprzypadkowy. Z jednej strony 

oszczędzało to wielkim mistrzom udawania się do odległego Krakowa, z drugiej zaś strony 

łączenie hołdów z odbywającymi się w tym czasie w mieście sejmami zapewniało polskiemu 

monarsze odpowiednią oprawę, na którą składała się obecność najwyższych dostojników 

państwa zasiadających w senacie oraz posłów z izby poselskiej. 

Nie dysponujemy szczegółowymi relacjami opisującymi przebieg hołdów 

piotrkowskich. Kilka szczegółów dostarczają nam zachowane szczęśliwie do naszych czasów 

wystawione wówczas dokumenty, które były swego rodzaju potwierdzeniem wykonania 

przez wielkich mistrzów nałożonego na nich obowiązku. 

Miejscem obu hołdów był zamek królewski w Piotrkowie. Brak źródeł nie pozwala 

precyzyjnie wskazać jego lokalizacji, ale z pewnością znajdował się poza murami miasta. Być 

może znajdował się on w miejscu, w którym później, staraniem króla Zygmunta I Starego, 

wzniesiono istniejący współcześnie zamek. Dlaczego nie zdecydowano się na odbycie obu 

uroczystości na otwartej przestrzeni? Prawdopodobnie przyczyną była pora roku – pierwszy 

hołd miał miejsce zimą (1 grudnia 1469 r.), a drugi niewiele wcześniej – późną jesienią (20 

listopada 1470 r.). 

W obu przypadkach ceremonia miała miejsce w obszernej sali na piętrze zamku, której 

ściany wyłożone były drewnem i która była ogrzewana kominkiem. Przebieg samej 

uroczystości był podobny. W obecności króla zasiadającego na tronie i przybranego w strój 

koronacyjny (płaszcz królewski i regalia: koronę, berło i jabłko) biskup krakowski odbierał 

przysięgę lenną składaną przez wielkiego mistrza na relikwiarz. Treść przysięgi została 



określona w pokoju toruńskim drugim i zarówno dla ówczesnego wielkiego mistrza Ludwika 

von Erlichshausen, jak i jego sukcesorów brzmiała następująco: 

Ja, Ludwik [Ludwik von Erlichshausen], w. mistrz Zakonu N. Maryi Panny 

Niemieckiego, książę i radca (senator) Królestwa Polskiego przysięgam, że od tej chwili i 

nadal będę wiernym najjaśniejszemu księciu panu Kazimierzowi królowi i następcom jego, 

królom, i Królestwu Polskiemu, będę wiernie dbał o ich pomyślność oraz będę wiernie radził 

w sprawach króla i królestwa, a tajemnic, które mi zostaną w jakikolwiek sposób powierzone, 

nikomu na ich szkodę nie wyjawię. Ponadto pokój niniejszy we wszystkich jego warunkach i 

artykułach zachowam i będę go strzegł. Tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż. 

Następnie biskup wystawiał dokument potwierdzający wywiązanie się mistrza z 

ciążącego na nim obowiązku lennego. 

W ten sposób kolejny raz Piotrków zapisywał przepiękną kartę w księdze dziejów 

Polski. 


