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Ksiê¿na Zofia pomorska

Ksiê¿na Zofia by³a córk¹ ksiêcia Bogus³awa IX
s³upskiego i jego ma³¿onki ksiê¿niczki Marii mazowiec-
kiej. Jej urodzenie datuje siê na oko³o 1435 roku1. �lub
jej rodziców mia³ miejsce w 1433 roku. Jej m³odo�æ by³a
bardzo niespokojna. Ojciec prowadzi³ wieloletni spór
z biskupem i kapitu³¹ kamieñsk¹, bra³ udzia³ w wypra-
wie na tereny bêd¹cej w posiadaniu krzy¿aków Nowej
Marchii, a zaraz potem wda³ siê w awanturê o koronê
duñsk¹ za spraw¹ brata stryjecznego, ks. Eryka I po-
morskiego, zdetronizowanego króla Danii, Szwecji i Nor-
wegii2 . Nadzieja na koronê królewsk¹, jak¹ mu przez
jaki� czas robiono, okaza³a siê nierealn¹ mrzonk¹. Do
tego dosz³y jeszcze wa�nie wewn¹trz kraju � k³ótnia ze
S³upskiem zakoñczona przegran¹ ksiêcia.  Walki te spo-
wodowa³y, ¿e Bogus³aw IX znalaz³ siê w opozycji do
Gdañska oraz innych miast hanzeatyckim, a to dopro-
wadzi³o do zepsucia stosunków handlowych w jego pañ-
stwie za jego rz¹dów. Pomiêdzy Bogus³awem, którego
¿on¹, jak wiemy, by³a ksiê¿niczka Maria mazowiecka,
a jej ojczyzn¹ stosunki uk³ada³y siê poprawnie3 . W �rod-
ku tych zawirowañ 7 grudnia 1446 roku po d³u¿szej cho-
robie umar³ Bogus³aw X pozostawiaj¹c swoj¹ ¿onê oraz
córki Zofiê i Aleksandrê4 . Tak¿e matka, która, jak siê
wydaje, mocn¹ rêk¹ chwyci³a za cugle rz¹dów, umar³a
po kilku latach razem z Aleksandr¹ oko³o roku 14505 .

Osierocon¹ Zofi¹ zaopiekowa³ siê zdetronizowany
król Eryk II, który w 1449 roku osiad³ w Dar³owie po
wygnaniu ze Skandynawii. W³adaj¹cy w Ksiêstwie S³up-
skim Eryk uczyni³ Zofiê swoj¹ dziedziczk¹. Przez niego
by³a swatana zapewne oko³o 1448 roku królowi Kazi-
mierzowi Jagielloñczykowi, a nastêpnie wydana za Eryka
II wo³ogoskiego6 , najstarszego syna Warcis³awa IX.
�lub ksiê¿niczki Zofii z Erykiem II odby³ siê krótko po

11 listopada 1451 roku7  w Ko�ciele Naj�wiêtszej Marii
Panny w Dar³owie8 . W chwili zawarcia zwi¹zku ma³-
¿eñskiego Zofia mia³a 16 a jej ma³¿onek 26 lat. Zarów-
no Zofia i jak i Eryk odznaczali siê wybitn¹ urod¹, co
potwierdzaj¹ wspó³cze�ni im kronikarze. Eryk by³ wy-
soki, o piêknych rysach twarzy, mia³ wspania³e jasne
w³osy, które w d³ugich kêdziorach opada³y mu na ra-
miona. Zofia by³a wysok¹ blondynk¹ o piêknych rysach
i dumnej twarzy. Wed³ug wspó³czesnego kronikarza by³a
to: �niewiasta urodziwa, oblicza cudnego i obycza-
jów wymowy wdziêcznej i roztropnej i m¹dra nad
obyczaj innych bia³og³ów.�9 .

Zofia domaga³a siê uczestnictwa w rz¹dach i po-
dobnie jak jej m¹¿ niechêtnie podporz¹dkowywa³a siê
staremu królowi10. Dowodem na to jak pewn¹ siebie
by³a Zofia jest dokument, jaki jej m¹¿ wystawi³ 14 lute-
go 1453 roku w Wo³ogoszczy dla Greifenberg. W tym
dokumencie Zofia nazywa siebie �der herschop und
landes, besundergen to Pamern naturlike erfname
und hertoginne�11 .

Ma³¿eñstwo Eryka II i Zofii doczeka³o siê licznej
gromadki dzieci. Mieli czterech synów i sze�æ córek.
Imiona ich synów to: Kazimierz (ok. 1455-8/15 IX 1474),
Bogus³aw (3 VI 1454-5 X 1523), Warcis³aw (po 1465-
1475) i Barnim (po 1465-1474). Córki nosi³y imiona:
Katarzyna (?-1526; ¿ona Ksiêcia Baunschweig-Wol-
fenbûttel), Zofia (?-26 IV 1504; ¿ona Magnusa II ksiê-
cia Mecklemburg-Schwerin), Ma³gorzata (?-27 III 1526;
¿ona Balthasara ksiêcia Mecklemburg-Schwerin), El¿-
bieta (?-po 22 X 1516) i Maria (?-1512). Imiê szóstej
córki nie zachowa³o siê. Byæ mo¿e spotka³ j¹ taki sam
los jak trzech jej braci, którzy zmarli na zarazê jaka pa-
nowa³a na Pomorzu. Przy ¿yciu pozosta³ jedynie Bogu-
s³aw12.

Przejêcie w³adzy w Ksiêstwie S³upskim przez Ery-
ka II mia³o miejsce 16 VI 1459 roku zaraz po �mierci
Eryka I, kiedy to stany s³upskie z³o¿y³y mu ho³d pod
warunkiem, ¿e bêdzie broni³ ca³o�ci ksiêstwa w obliczu
roszczeñ brata Warcis³awa i Ottona III szczeciñskiego,
wspieranych przez elektora brandenburskiego Frydery-
ka II. Bracia Eryka II wyst¹pili z roszczeniami na pod-
stawie uk³adu podzia³owego pañstwa pomorskiego z 1295
roku13. W 1463 roku Eryk przyj¹³ ho³d od S³upska, Dar-
³owa, S³awna, Bia³ogardu, ale zachodni¹ po³aæ ze Staro-
gardem, Gryficami, Kamieniem 20 III 1464 roku osta-
tecznie musia³ odst¹piæ Ottonowi II, który wkrótce
zmar³14. Ostateczny podzia³ zosta³ dokonany pomiêdzy
Warcis³awem, który otrzyma³ Bardo z wysp¹ Rugi¹
a Erykiem, który niezale¿nie od swoich posiad³o�ci we
wschodniej czê�ci Pomorza, otrzyma³ we w³adanie ca³e
ksiêstwo wo³ogoskie15.

Pocz¹tek panowania Eryka II nie zapowiada³ siê
najlepiej. W kraju brakowa³o ³adu i pokoju, na drogach
grasowa³y bandy i szerzy³ siê rozbój. Znów istnia³o za-

Historia �redniowiecznej Europy zna wiele
przyk³adów kobiet wybitnych, których kariery s¹
przyk³adem, ilustruj¹cym skomplikowane relacje
miêdzy �wiatem mê¿czyzn i kobiet. Ich biografie
do dzi� rozpalaj¹ wyobra�niê, pozwalaj¹c na snu-
cie ró¿norakich, najczê�ciej romantycznych pobu-
dek dla ich dzia³añ.

Dziêki kronikarzom tamtych czasów zacho-
wa³y siê informacje o wielu takich kobietach. Jedn¹
z nich by³a matka ksiêcia Bogus³awa X � Zofia
pomorska.
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gro¿enie ze strony s¹siadów � Meklenburgii i Marchii
Brandenburskiej. Miêdzy szlacht¹ i miastami panowa³a
niezgoda, a w³adza ksi¹¿êca by³a zbyt s³aba, by zapro-
wadziæ ³ad i porz¹dek16 . Na wschodzie kraju rozgrywa-
³a siê wojna stanów pruskich z Zakonem Krzy¿ackim,
popierana przez króla Polskiego Kazimierza Jagielloñ-
czyka. Konflikt ten móg³ lada moment przerzuciæ siê na
wschodnie ziemie ksiêstwa pomorskiego. W tej gma-
twaninie wzajemnych nienawi�ci i wrogich poczynañ
ksi¹¿ê Eryk przemierza³ ze sw¹ dru¿yn¹ zbrojnych ca³e
Pomorze i próbowa³ gasiæ wybuchaj¹ce po¿ary wojny.
Ale mia³ za s³abe si³y aby móg³ podo³aæ z³o¿onej poli-
tycznie sytuacji. Ksi¹¿ê nie posiada³ tak¿e wystarczaj¹-
co du¿o �rodków finansowych na utworzenie silnej ar-
mii. �rodki te mia³a ksiê¿na Zofia  w postaci skarbów
po królu Eryku, ale nie chcia³a nic
z tego maj¹tku przekazaæ ma³¿on-
kowi. I na tym tle dosz³o do kon-
fliktu miêdzy ma³¿onkami17.

Na domiar z³ego, Eryka nie
ominê³a wojna polsko-krzy¿acka.
W koñcu 1454 roku ksi¹¿ê zdecy-
dowanie opowiada³ siê po stronie
Zwi¹zku Pruskiego a przeciw
Krzy¿akom. Dlatego w dniu 3 I
1455 roku na plecenie króla pol-
skiego Kazimierza Jagielloñczyka
gdañszczanie przekazali mu do¿y-
wotnio �do wiernych r¹k� jako len-
no polskie ziemiê lêborsk¹ i by-
towsk¹: �My Eryk, z bo¿ej ³aski
ksi¹¿ê Szczecina, Pomorza, Ka-
szub i Slawii, pan Rugii, za�wiad-
czamy otwarcie i podajemy do wiadomo�ci wszyst-
kim (...) ¿e wziêli�my na dobre przechowanie i do
wiernych r¹k zamek Bytów razem z tamtejszym mia-
steczkiem i miasto Lêbork (...) z r¹k i zarz¹du zna-
mienitych i przezornych burmistrza i rajców miasta
Gdañska-z polecenia najja�niejszego ksiêcia i wiel-
mo¿nego pana, pana Kazimierza, króla Polski (...)
w celu wspomo¿enia i wsparcia tego pana króla w te-
ra�niejszych jego i jego krajów wojnach i walkach
wed³ug naszej najlepszej mocy(...)�18 . Ale tu ukaza-
³a siê w pe³ni przewrotna cecha charakteru ksiêcia. Eryk
II w swej polityce lawirowa³ miêdzy zagra¿aj¹cymi jego
pañstwu s¹siadami: Polsk¹, Brandenburgi¹ i Zakonem
Krzy¿ackim. Król Kazimierz Jagielloñczyk, dowiedziaw-
szy siê o tym, kaza³ obsadziæ Lêbork dwustu zbrojny-
mi19. Ten postêpek króla tak zirytowa³ pomorskiego ksiê-
cia, ¿e przeszed³ na stronê krzy¿ack¹, spodziewaj¹c siê
z ich pomoc¹ utwierdziæ swe prawo do Lêborka i za¿¹-
da³ poddania miasta. Po przejêciu Lêborka odda³ go Krzy-
¿akom, mimo b³agañ mieszkañców, by tego nie czyni³
i nie odrywa³ ich od pañstwa polskiego.

Rok po tym wydarzeniu Eryk II poniós³ zas³u¿on¹
karê � zastêp rycerzy Kazimierza Jagielloñczyka wzi¹w-
szy ze sob¹ oddzia³ Tatarów najecha³ ziemie Eryka.
Zdobyto wówczas Szczecinek, a nadgraniczne wsie
zniszczono. Pomorzanom nie uda³o siê pokonaæ Pola-
ków, których zaskoczyli w drodze powrotnej � zbrojni
Eryka zostali rozbici a wielu z nich dosta³o siê do niewoli20.

W tej sytuacji Eryk II nie mia³ innego wyj�cia, jak
udaæ siê z pokorna pro�b¹ do swojej ma³¿onki, która,
jako wnuczka ksiêcia mazowieckiego i bliska powino-
wata króla, mog³a po�redniczyæ w negocjacjach poko-
jowych. Ksiê¿na Zofia uda³a siê w dniu 22 wrze�nia
1461 roku do obozu króla polskiego pod Chojnicami i rze-
czywi�cie uda³o jej siê wyjednaæ dla swego mê¿a kró-
lewskie przebaczenie21. Zofia wyzna³a królowi, ¿e �jej

m¹¿ Eryk, ksi¹¿ê szczeciñski,
ciê¿k¹ bardzo wiaro³omn¹ win¹
przeciw królowi i królestwu
zgrzeszy³, ¿e ona sama, brzydz¹c
siê takim odstêpstwem, od dawna
z mê¿em nie dzieli³a ³o¿a, owszem,
przyprowadziwszy synów przed
oblicze ojca, b³aga³a go, aby ich
pozabija³, i¿by kiedy� nie byli u
ludzi przedmiotem ur¹gowiska.
Prosi³a te¿, �aby król z wielkiej
³aski i dobroci swojej nie tak
ksi¹¿êciu Erykowi jako jej samej
i synom z jej krwi zrodzonym ra-
czy³ byæ mi³osiernym, przebaczy³
mu wiaro³omstwo i odpu�ci³
winê�22. Jagielloñczyk da³ siê prze-
b³agaæ i wybaczy³ wiaro³omstwo

Erykowi II. £aska króla wyjednana przez Zofiê nie za-
³agodzi³a kryzysu jaki prze¿ywa³o ma³¿eñstwo. Zofia, jak
ju¿ wspomnieli�my, mia³a finansow¹ przewagê nad swoim
mê¿em i dawa³a mu to odczuæ. Nie oznacza to, ¿e nie
utrzymywali ze sob¹  kontaktów. By³y one dla Zofii ko-
nieczne ze wzglêdu na dzieci i ich dalszy los. Dlatego
godzi³a siê na uczestnictwo w polityce mê¿a. Zofia
mieszka³a w Dar³owie wraz z dzieæmi i tu przy pomocy
swego marsza³ka dworu i faworyta Jana z Maszewa
rz¹dzi³a samodzielnie. Przy jej mê¿u pozosta³ tylko je-
den syn Warcis³aw23.

W roku 1467 Eryk II ponownie poprosi³ swoj¹ ¿onê
o wstawiennictwo u króla polskiego. W tym  czasie do-
sz³o do wojny miêdzy elektorem brandenburskim a ksiê-
ciem pomorskim. Eryk II zabiega³ o po�rednictwo króla
polskiego w za¿egnaniu konfliktu poniewa¿ nie by³ do
tej wojny nale¿ycie przygotowany i obawia³ siê o jej
wynik. W dniu 19 sierpnia 1467 roku ksiê¿na Zofia spo-
tka³a siê ponownie z królem polskim i ponownie powo-
³uj¹c siê na pokrewieñstwo z królem prosi³a o pomoc
dla mê¿a. Polacy przyrzekli wys³aæ poselstwo do elek-

Z
e 

st
ro

ny
: 

ht
tp

:/
/w

w
w

.m
uz

eu
m

da
rl

ow
o.

pl

Ksiê¿na Zofia (1435-1497)

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE



41

3/2011

INFORMATOR OSWIATOWY

tora brandenburskiego i po�redniczyæ w rozwi¹zaniu
konfliktu. S³owa tego dotrzymali. Elektor brandenburski
musia³ liczyæ siê z pos³ami polskimi, co doprowadzi³o do
przed³u¿enia rozejmu miêdzy sk³óconymi stronami.
Ponownie misja Zofii da³a pozytywne dla ksiêcia rezul-
taty24.

W czasie wojny z Brandenburgi¹ o ksiêstwo szcze-
ciñskie, Zofia da³a na przechowanie czê�ci swych cen-
nych klejnotów zakonowi kaznodziejskiemu w S³upsku,
aby na wypadek jej �mierci, czy te¿ mê¿a, zakonnicy
odprawiali w ich intencji msze.

Fakty wynikaj¹ce z korespondencji miedzy ma³¿on-
kami ka¿¹ odrzuciæ wersje, wed³ug której w ostatnich
latach ksiêcia nie by³o miêdzy Erykiem II a Zofi¹ ¿ad-
nych kontaktów i ¿e panowa³a miêdzy nimi nienawi�æ,
która przenios³a siê na dzieci. Wed³ug historyków, zaj-
muj¹cych siê dziejami Pomorza, teza ta nie ma ¿adnego
uzasadnienia i jest zapewne wytworem fantazji i trady-
cji ludowej, która wszystko z³o przypisuje ksiê¿nej. Na-
wet �mieræ ksiêcia Eryka II w opowiadaniach ludowych
przekazywana jest fa³szywie. T. Kantzow zapisa³, ¿e
Eryk marnia³ z dnia na dzieñ z powodu k³opotów spo-
wodowanych m.in. nieszczê�liwym po¿yciem z ¿on¹, a¿
wreszcie zakoñczy³ burzliwy i pe³en niepowodzeñ
¿ywot25. Ksi¹¿ê Eryk II pad³ ofiar¹ epidemii, które zbie-
ra³y ogromne ¿niwo w�ród ludno�ci Pomorza Zachod-
niego, miedzy innymi w latach 1404-1405, 1451, 1464,
1474 i 1485. Pod koniec XV wieku wskutek epidemii
niemal czwarta czê�æ obszarów objêtych osadnictwem
zosta³a na powrót opuszczona26. Ta przyczyna �mierci
by³a oczywi�cie dla ludu ma³o interesuj¹ca. Naturalnie,
¿e bardziej przejmuj¹ce by³o, kiedy mo¿na by³o opowie-
dzieæ, ¿e ksi¹¿ê Eryk umar³ z powodu z³amanego serca
w samotno�ci i opuszczeniu. Ksi¹¿ê Eryk II zmar³
w swym zamku w Wo³ogoszczy 5 VII 1474 roku. Po-
chowany zosta³ w klasztorze cystersów w Eldenie27.

W³adzê po Eryku II przej¹³ jego syn Bogus³aw X
zwany pó�niej Wielkim. W tym samym roku odby³ siê
w Stargardzie zjazd stanów pomorskich. Podczas tego
zjazdu Zofia zrzek³a siê swoich praw do Pomorza Przed-
odrzañskiego na rzecz syna i uzgodni³a z nim sprawê
powa¿nych dochodów, które od 1464 roku nale¿a³y wy-
³¹cznie do niej, a z których obecnie ma on korzystaæ.
Zofia i Bogus³aw przyjêli razem ho³d od kilku miast po-
morskich28.

Zaraz po tym wydarzeniu dosz³o do sporu miêdzy
Bogus³awem X a jego matk¹, ksiê¿n¹ Zofi¹. Przedmio-
tem sporu by³ maj¹tek ksiê¿nej. Konflikt za³agodzono za
po�rednictwem Rady Gdañska. Jednak w roku 1479
ksi¹¿ê wystêpuje ponownie przeciwko swojej matce i do-
maga siê oddania mu ksi¹¿êcego skarbu, który ksiê¿na
otrzyma³a jako spadek po królu Eryku i swoim mê¿u.
Mimo, i¿ krewni oraz przyjaciele szukali sposobu na po-
godzenie matki i syna, napiêtej sytuacji miêdzy t¹ dwójk¹

nie uda³o siê rozlu�niæ29. Bugenhagen przemilcza³ ten
konflikt ca³kowicie, Kantzow natomiast przedstawi³ go
tak, jak nakaza³a tradycja ludowa, na niekorzy�æ ksiê¿-
nej30. Zofia opu�ci³a Pomorze i uda³a siê do Prus.
Ucieczka Zofii do polskiego króla i szukanie u niego
pomocy by³a dla Bogus³awa sytuacj¹ raczej nieprzy-
jemn¹, poniewa¿ ba³ siê on straciæ przyja�ñ polskiego
w³adcy.

13 XI 1485 roku dochodzi do rozmów pojednaw-
czych, w wyniku których Zofia otrzyma³a miasto S³upsk,
wraz ze starym m³ynem ksi¹¿êcym i Starym Miastem
na prawym brzegu S³upi31. Przypad³y jej tak¿e dochody
ze s³upskich m³ynów, prawo go�ciny (tak zwany stan)
w miejscowym probostwie oraz lenno ko�cielne na Sta-
rym Mie�cie i we wsi Zagórzyca32. W swojej kronice
Kantzow opisuje w/w rozmowy i ich postanowienia ale
oczywi�cie w taki sposób jakby by³y wynikiem dobro-
czynno�ci ksiêcia Bogus³awa X33. Ksiê¿na Zofia umar-
³a 24 VIII 1497 roku w S³upsku. Pochowana zosta³a
w klasztorze dominikanów34.ö
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