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B adania nad ruchem pielgrzymkowym w średniowieczu cieszą się nieustają-
cym zainteresowaniem badaczy, o czym świadczy ciągle powiększająca się 
bibliografia prac, rejestrowana przez International Medieval Bibliography 1. 

W oparciu o zachowane relacje z pielgrzymek zidentyfikowano trasy, jakimi podążali 
średniowieczni pątnicy. Liczni autorzy odtwarzający motywację średniowiecznych 
pielgrzymów podkreślali pragnienie uzyskania odpustów 2. Halina Manikowska dla 
oddania tego zjawiska posługuje się określeniem dewocji kalkulacyjnej 3. Warto 
podkreślić, że w średniowieczu dla ułatwienia zdobycia indulgencji sporządzano spe-
cjalne przewodniki informujące wędrowców o możliwych do osiągnięcia odpustach 4. 
Badacze zaobserwowali zmianę w terminach podejmowanych pielgrzymek, coraz 
częściej rytm wędrówki dostosowywano do kalendarza odpustowego5. W niniejszym 
szkicu chciałbym przedstawić kwestię odpustów udzielanych wiernym, którzy wspo-
magali średniowiecznych wędrowców i pielgrzymów na terenie Polski i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 

Najwybitniejszy badacz dziejów odpustów, a zarazem jeden z pionierów w tej 
dziedzinie, Nicolaus Paulus zwrócił uwagę na wyjątkowo istotny wymiar społeczny 
udzielanych w średniowieczu indulgencji. Przeanalizował on wybrane dokumenty, 
mocą których przyznawano wiernym odpusty, dzieląc je na kilka kategorii: dla osób 
wspierających budowę świątyń, szpitali, leprozoriów i innych instytucji dobroczynnych, 
szkół, ubogich studentów, bractw wspierających ubogich, wiernych pomagających 
w zebraniu niezbędnych środków na wykup z niewoli tureckiej krzyżowców, trosz-
czących się o utrzymanie pokoju Bożego, przyczyniających się do budowy fortyfi-
kacji, umocnień, hospicjów, w których przebywali pątnicy, a nawet osiedlających 
się na terenach niegdyś należących do muzułmanów6. Co więcej, można odnaleźć 



Wiktor Szymborski18

odpusty, które mogli otrzymać wierni po przesłaniu jałmużny danej świątyni7. Na tej 
długiej liście znalazły się także indulgencje, jakimi nagradzano osoby budujące bądź 
remontujące drogi8, którymi przemieszczali się pielgrzymi i wędrowcy. Ta ostatnia 
kategoria dokumentów była niezwykle rozpowszechniona w Europie Zachodniej. 
Świadczy o tym między innymi obszerna kolekcja odpustów związanych z budową 
mostu w Awinionie, opublikowana w osobnym zbiorze papieskich bulli 9.

Listę stworzoną przez Paulusa można poszerzyć o indulgencje udzielane wiernym, 
którzy wsparli ubogich pielgrzymów i wędrowców. Nadania te uzupełniają obraz 
pozycji społecznej oraz przywilejów, jakie posiadali średniowieczni pielgrzymi, za-
razem stanowią drobny przyczynek w badaniach nad technicznymi aspektami or-
ganizacji pielgrzymek. Zagadnienie to nie zostało, jak dotąd, omówione w polskiej 
literaturze, pomimo licznych i cennych publikacji poruszających różnorodne aspekty 
przedsiębranych pielgrzymek. Spośród badaczy poruszających kwestie organizacji 
ruchu pątniczego należy wymienić m. in.: Halinę Manikowską 10, Wojciecha Mruka 11 
i Danutę Quirini-Popławską 12. Warto wspomnieć także publikacje przedstawiające 
różnorodne aspekty pielgrzymek w średniowiecznej Europie, także tych do miejsca 
kultu św. Jakuba Apostoła 13. 

Próba omówienia podjętego zagadnienia przysparza wiele trudności ze względu 
na charakter źródeł, na podstawie których można by odtworzyć pielgrzymki podej-
mowane na terenach Polski i Litwy, jak i dokonanie identyfikacji wędrowców wyru-
szających do głównych sanktuariów w Europie14. Należy także podkreślić wyjątkowy 
charakter dokumentów oferujących wiernym odpust w zamian za udzielenie pomo-
cy pielgrzymom. Kancelarie biskupie bądź papieskie wystawiały stosowny dyplom, 
po czym przekazywały go zainteresowanej osobie, która odbywając pielgrzymkę, 
okazywała go w czasie podróży. Dokument ten był niezwykle cenny w czasie reali-
zowanej pielgrzymki, tracił jednak swoje znaczenie po jej zakończeniu 15. Mógł oczy-
wiście pełnić funkcję swoistej pamiątki czy dowodu potwierdzającego fakt odbycia 
pielgrzymki, taką funkcję jednakże pełniły znaczki pielgrzymie, chętnie nabywane 
w miejscach świętych 16. 

Z terenów Europy Zachodniej zachowały się wzmianki o odpustach udzielanych 
przez ordynariuszy diecezji, pragnących wesprzeć ubogich pielgrzymów zmierzają-
cych do miejsc świętych 17. Formułę o udzieleniu odpustu pisarze kancelarii biskupich 
umieszczali zapewne w dokumencie, który zarazem stanowił pielgrzymi paszport.  
Za przyjęciem tej hipotezy przemawiałby fakt, że średniowieczny pielgrzym, posługu-
jąc się takim dokumentem, mógł potwierdzić swą tożsamość oraz fakt, że peregryna-
cja została podjęta z przyczyn religijnych. Tym samym wykazywał on, że odbywana 
pielgrzymka nie była karą nałożoną przez średniowieczną inkwizycję za wyznawanie 
heretyckich poglądów 18, a w konsekwencji mógł również liczyć na wsparcie wier-
nych pragnących otrzymać odpust. Takim swoistym paszportem pielgrzymim był 
dokument wystawiony przez kancelarię papieża Piusa II 29 października 1461 r. dla 
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Johna Hinthetha pielgrzyma z diecezji Canterbury, który w czasie swej peregrynacji 
z Anglii do Rzymu został napadnięty i ograbiony. Papież udzielił odpustu jednego 
roku wiernym, którzy wsparli go jałmużną 19. 

Wędrowcy posiadający tzw. litterae tractoriae, będące w użyciu od czasów karo-
lińskich, a które poświadczały tożsamość pątnika oraz zawierały prośbę o udzielenie 
wsparcia, mogli korzystać z wszelkich przywilejów, jakimi obdarowano średniowiecz-
nych pielgrzymów 20. Należy nadmienić, że z ziem polskich teksty dokumentów tego 
rodzaju, które można określić mianem paszportów pielgrzymich, stanowią prawdziwą 
rzadkość 21. Na większą skalę dyplomy te pojawiły się dopiero w XVII w. Jednym 
z nich jest dokument dla Wawrzyńca Bieniewskiego wystawiony 12 kwietnia 1604 r. 
przez radę miasta Krakowa 22. Pomimo, iż dyplom ten nie zawiera nadania odpustu 
dla osób wspierających wędrówkę tego pobożnego kleryka, zasługuje on na uwagę, 
gdyż ukazuje ewolucję, jaką przeszły paszporty pielgrzymie. Dyplom ten bowiem 
pełnił także funkcję tak zwanego listu zdrowia. O wyjątkowej zapobiegliwości kleryka 
zmierzającego do Rzymu świadczy fakt, że tego samego dnia wystarał się o analo-
giczny paszport, wydany tym razem przez biskupa sufragana diecezji krakowskiej, 
Pawła Dębskiego 23.

Czy na gruncie Polski można odnaleźć ślady stosowanej w Europie Zachodniej 
praktyki obdarowywania pielgrzymów i wędrowców indulgencjami ? Analiza za-
chowanego materiału źródłowego sugerowałaby odpowiedź negatywną, gdyż nie 
posiadamy dokumentów odpustowych wystawionych przez ordynariuszy diecezji 
położonych na terenie Polski bądź Wielkiego Księstwa Litewskiego na rzecz pielgrzy-
mów24. Niemniej jednak, w oparciu o wszechstronną lekturę nadań odpustowych 
wystawionych w Europie Zachodniej można przypuszczać, że ten typ dokumentu był 
w Polsce znany. Do naszego kraju bowiem docierały dyplomy, w których oferowano 
odpust w zamian za ułatwienia w podróży, pochodzące z kancelarii papieskiej bądź 
wystawiane przez kardynałów rzymskich. 

W przypadku nadań odpustowych, związanych z udzielaniem wsparcia w podróży, 
można wyróżnić dwie kategorie. Do pierwszej z nich zalicza się te dokumenty, w któ-
rych ogólnie sformułowano kategorię osób, którym należało pomóc. Zaznaczono 
jedynie, że dotyczą one np. zakonników, duchownych bądź wędrowców. W odnie-
sieniu do drugiego typu wyraźnie określono beneficjenta.

Informacje o pierwszej kategorii nadań można odnaleźć w zbiorczych zestawie-
niach wszystkich indulgencji udzielonych poszczególnym zakonom. I tak, w jednym 
z rękopisów Biblioteki Kórnickiej zachowały się wiadomości o bulli papieża Jana XXII,  
który potwierdził wszystkie odpusty udzielone przez papieży Zakonowi Braci Mniej-
szych. Stosownie do ich treści wierni, którzy wspomagali franciszkanów w czasie 
swej podróży, mogli otrzymać 40 dni odpustu, dzięki nadaniom papieży Innocentego 
IV, Mikołaja III i Klemensa IV 25. Lektura tych wzmianek oddaje przemiany, jakim 
podlegała polityka kurii papieskiej wobec indulgencji26. Początkowo były to bardzo 
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niewielkie wartości odpustów, ale już w XV – XVI w. wzrosły one do rzędu dziesiątków 
lat. Wówczas to sporządzano wspomniane zestawienia i przypisywano papieżom 
żyjącym w XIII w. nadania, których wartość pojawia się w bullach odpustowych 
dopiero w XV i XVI w. Należy tutaj wymienić rzekomy odpust przyznany przez 
papieża Aleksandra IV, który w zamian za udzielenie gościny i wsparcia Braciom 
Mniejszym przyznawał 40 lat odpustu 27 (zapewne w oryginale chodziło o 40 dni). 
Biorąc pod uwagę fakt, że spisy te zachowały się w kodeksach rękopiśmiennych prze-
chowywanych w Polsce, były one także publikowane w wersji drukowanej, o czym 
informują inkunabuły przechowywane choćby w Bibliotece Jagiellońskiej. Nadania 
te były znane zakonnikom. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że bracia mniejsi 
głosili te nadania już w XIII w. Niestety, w przebadanym materiale źródłowym próż-
no szukać odpowiedzi czy zakonnicy pobożne pielgrzymki podejmowane za zgodą 
przełożonych 28 identyfikowali z podróżami; jeśli tak, to wówczas mogli posługiwać 
się wspomnianymi wyżej bullami papieskimi.

Nader istotne znaczenie przy omawianiu dokumentów, mocą których udzielano 
wiernym odpustów w zamian za wsparcie w podróży, posiada dyplom wystawio-
ny w Bazylei dnia 14 kwietnia 1436 r. przez Ojców zgromadzonych na Soborze 
Bazylejskim. Zachęcano w nim wiernych między innymi do udzielenia wsparcia 
materialnego organizowanej krucjacie przeciwko Turkom. Określono nawet wyso-
kość jałmużny, zrównując ją z tygodniowymi kosztami utrzymania siebie i rodziny 29.  
Na podstawie tego nadania, po obdarowaniu jałmużną duchownych należących do 
Kościoła wschodniego, udających się na obrady soboru, wierni otrzymywali 7 lat 
i 7 kwadragen odpustu30. Biorąc pod uwagę ten ostatni zapis, dokument ten należy 
zaliczyć do pierwszej kategorii dyplomów odpustowych, przyznających wiernym 
indulgencję po udzieleniu wsparcia w podróży pewnej ściśle określonej grupie osób.

Drugi typ sygnalizowanych wyżej dokumentów odpustowych w odniesieniu do 
ziem Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego jest prawdziwą rzadkością. Jednym 
z tych nielicznych nadań jest odpust kolektywny, czyli udzielony przez kilku dostojni-
ków kościelnych31, a wystawiony przez kardynałów w Rzymie 29 stycznia 1467 r. 32  
Wierni w zamian za udzielenie wsparcia subdiakonowi krakowskiemu Mikołajowi 
Lipnickiemu, który wraz z bratem Jerzym wracał do kraju z niewoli tureckiej, do 
której dostał się w czasie wyprawy warneńskiej w 1444 r., mogli otrzymać odpust 
wynoszący 100 dni 33. Można przypuszczać, że dla braci, którzy dopiero co uciekli 
z niewoli tureckiej i nie posiadali żadnych środków do życia, a próbowali powrócić po 
latach do kraju, dokument ten miał wyjątkową wartość. Waldemar Bukowski zwrócił 
uwagę, że w czasie drogi powrotnej, wiodącej przez kraje Rzeszy, Mikołaj i Jerzy 
mogli pełnić funkcje swoistych heroldów nowej wyprawy krzyżowej 34. W czasie wę-
drówki do kraju udali się do biskupa Schwerinu Wernera Wolmersa, który rezydował 
wówczas w Bützow. Tam też uzyskali odeń dokument, w którym polecał poboż-
nych wędrowców i zezwalał na głoszenie odpustu udzielonego przez kardynałów 35. 
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Ta wyjątkowa odyseja obu braci zakończyła się zimą 1468 r., gdy dotarli do Pol-
ski. Poświadcza to dokument arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Gruszczyńskiego 
z 7 marca 1468 r., w którym ordynariusz diecezji przyznawał wszystkim wiernym, 
którzy uczcili relikwie przywiezione przez archidiakona Mikołaja, 40 dni odpustu 36. 
Dokumenty, które otrzymali Mikołaj i Jerzy Lipniccy, ilustrują praktykę zachęcania 
wiernych do udzielania jałmużny wędrowcom. Kardynałowie rzymscy wyraźnie za-
znaczali, że ich nadanie odnosi się do wszystkich ziem przemierzanych przez byłych 
tureckich jeńców, a w zamian za wsparcie ich i jałmużnę przyznawali każdy od siebie 
100 dni odpustu. Ograniczyli jednak okres udzielania tej indulgencji do trzech lat.

Dysponujemy również papieskim glejtem wydanym dla mnicha bazyliańskiego 
Nila. Był on posłem władcy Gruzji Konstantyna II, który udał się do papieża Alek-
sandra VI, celem omówienia kwestii unii kościelnej. Jego pobyt w Wiecznym Mie-
ście poświadczony jest w 1496 r. Tym samym nawiązywał do postanowień soboru 
florenckiego, a jego poselstwo miało stanowić wstęp do rozmów dotyczących soju-
szu antytureckiego 37. Papież Aleksander VI w bulli wystawionej w czerwcu 1496 r.  
polecał zagwarantować posłowi i jego towarzyszom bezpieczną podróż i wszelkie 
ułatwienia w drodze. Osoby, które wsparły go w czasie podróży, otrzymywały  
30 lat odpustu. Czas, w którym możliwe było udzielanie tego typu nadań, papież 
ograniczył do jednego roku 38. Zakonnik ten w drodze powrotnej przemierzył ziemie 
Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest bowiem poświadczona jego obec-
ność na dworze wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka 39. Wedle informacji 
umieszczonej poniżej dokumentu przebywał on w Nowogródku, co zapewne miało 
miejsce w październiku 1497 r., 28. dnia tegoż miesiąca książę znajdował się w tym 
mieście, o czym informuje itinerarium sporządzone przez Macieja Naumana 40. 
W drodze powrotnej zapewne mnich ten, będący posłem władcy Gruzji, spotkał się 
z przedstawicielami polskich elit, do których zaliczali się duchowni. Niestety, nie 
dysponujemy wzmiankami o tym, aby ordynariusze diecezji położonych w Polsce 
bądź Litwie potwierdzili ten papieski odpust, udzielając od siebie zwyczajowych  
40 dni odpustu 41. Swoisty dokument ułatwiający podróżowanie, jak również gwaran-
tujący bezpieczeństwo w czasie wędrówki, wystawiony dla gruzińskiego posła został 
wzbogacony o nadanie odpustu. Można przypuszczać, że klauzulę tę umieszczono 
w dyplomie, aby dodatkowo podkreślić rangę poselstwa.

Te dwa dokumenty zamykają listę nadań odpustów udzielanych wiernym wspo-
magającym wędrowców na ziemiach polskich. Można przypuszczać, że zostały one 
wystawione na ich prośbę, gdyż z całą pewnością ułatwiały one podróż. Oba zostały 
wystawione poza granicami Polski, aczkolwiek dotyczyły tych ziem. Zostały przygo-
towane, spisane i ogłoszone przez niezwykle rozbudowane kancelarie posługujące się 
wieloma wzorami dyplomów. Mogły one jednakże zainspirować ordynariuszy diecezji, 
z którymi zetknęli się wędrowcy. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wracający 
z niewoli tureckiej subdiakon krakowski trafił na dwór arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
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Być może stosowne dokumenty były wystawiane pątnikom z Polski, zmierzającym 
do najważniejszych miejsc kultu w Europie. Biorąc pod uwagę fakt zachowania tak 
niewielu paszportów pielgrzymich z tych obszarów, powyższa hipoteza pozostaje 
jedynie w sferze domysłów.

Kontynuując rozważania dotyczące indulgencji, jakimi obdarowywano osoby, które 
pomogły wędrowcom, powinniśmy również poruszyć kwestię odpustów związanych 
z budową dróg i mostów. Te jedne z najstarszych kategorii dokumentów odpusto-
wych były bardzo popularne (co zasygnalizowano powyżej) w Europie Zachodniej. 
Lektura odnalezionych dokumentów odnoszących się do Korony i Litwy nie wyka-
zała ani jednego takiego nadania42. Dokumenty te jednakże zapewne były na tych 
terenach ogłaszane. Istnieje kilka poszlak potwierdzających powyższą hipotezę, tym 
bardziej że spotykamy je w odniesieniu do Śląska w XV w. Warto tutaj wspomnieć 
o bulli odpustowej papieża Piusa II z 22 kwietnia 1461 r., w której przyznawał wro-
cławianom odpust zupełny, między innymi za pomoc przy odbudowie zniszczonych 
mostów. Nadanie to pierwotnie miało obowiązywać przez 5 lat 43. 

Nadania takie zapewne były znane także poza obszarem Śląska, przemawiałaby 
za tym bulla wspomnianego Piusa II z 17 grudnia 1461 r. Papież przyznawał w niej 
legatowi Hieronimowi Lando, arcybiskupowi Krety 44, prawa udzielania odpustów 
wynoszących 1 rok i 40 dni na terenie legacji – która obejmowała Królestwo Polskie, 
ziemie Śląska i Prusy – wiernym, którzy przyczynili się do wzniesienia bądź odbudowy 
lub remontu świątyń, szpitali, mostów i innych pobożnych uczynków 45. Co praw-
da, spośród odnotowanych nadań odpustów, udzielonych przez papieskiego legata 
wiernym mieszkającym w Polsce, nie udało się odnaleźć tych, które były związane 
z budową mostów, to nie można jednakże wykluczyć, że takowych nie wystawił 46. 
Jest to tym bardziej prawdopodobne, że Hieronim Lando, przebywając we Wrocławiu 
9 lutego 1459 r., przyznał odpust wiernym, którzy ilekroć przyczynili się do budowy 
mostu, otrzymywali 40 dni indulgencji 47. Nadanie to zostało następnie potwierdzone 
i poszerzone o dalszych 40 dni przez biskupa wrocławskiego Jodoka 48. 

Można przypuszczać, że o dyplomy te zabiegali sami mieszkańcy Śląska, gdyż 
to oni byli najbardziej zainteresowani w polepszeniu stanu dróg i mostów znajdują-
cych się na tym obszarze. Przypuszczenie, że papieski legat Hieronim mógł udzielić 
także odpustów w związku z tymi uczynkami na terenie Polski, potwierdzałby fakt, 
że dostojnik ten, prócz dokumentu z 1459 r., wystawił kolejny odpust w 1463 r. 
Tym razem dotyczył on mostu na Odrze we wsi Czerna, przez którą wiodła droga 
z Głogowa do granicy polskiej. Pomagając przy jego reparacji, można było otrzymać 
1 rok i 40 dni odpustu 49.

Kolejne wskazówki potwierdzające hipotezę, że nadania te zapewne także były 
wystawiane w Polsce, przynoszą mieszczańskie legaty. Elżbieta Piwowarczyk, anali-
zując źródła odnoszące się do dziejów średniowiecznego Krakowa, zwróciła uwagę 
na zapisy określane mianem zum Wege zum Stege 50. Autorka tłumaczy je jako 
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donacje, które miały zostać przeznaczone na drogi i ścieżki. Zwrot ten korespon-
dowałby z zakorzenioną w Europie Zachodniej praktyką obdarowywania odpustami 
wiernych, którzy przyczynili się do budowy dróg i mostów. Natomiast prace nad 
polepszeniem stanu dróg i mostów zaliczano do pobożnych uczynków. Być może 
krakowscy mieszczanie, którzy utrzymywali ożywione kontakty handlowe ze śląskimi 
miastami zetknęli się z tą kategorią na terenie Śląska, a zwyczaj ten niejako prze-
szczepili do Krakowa. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż pomimo faktu, że na 
terenie Polski i Litwy udało się odnaleźć zaledwie nikłe ślady zwyczaju obdarowywa-
nia wiernych odpustami w związku z pomocą udzieloną wędrowcom, bezsprzecznie 
praktyka ta była stosowana. Nie sposób, w oparciu o obecny stan wiedzy, jedno-
znacznie odpowiedzieć, czy łączono paszporty pielgrzymie z nadaniami odpustów dla 
osób pomagających w podróży średniowiecznym pątnikom. Indulgencje związane 
z budową mostów, z których korzystali wędrowcy i pielgrzymi, znane są z terenów 
Śląska czy z pobliskiej Pragi 51, stąd zapewne wzory tych nadań były znane średnio-
wiecznemu duchowieństwu w Polsce.
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Spiritual help? – indulgences granted to faithful 
who helped medieval travellers and pilgrims

(SUMMARY)

The purpose of this article is to describe the characteristics of religiousness of society in 
medieval Poland on the basis of an analysis of indulgences granted to pilgrims. For this 
purpose, the form of indulgences given to faithful who supported medieval pilgrims is 
shown as well as changes occurring in their content over time. Analysis of all registered 
indulgences in medieval Poland (more than 1,600 documents) has shown that this type 
of an indulgence document was extremely rare in medieval Poland. Such documents are 
mentioned in manuscripts written by mendicants (Franciscans, Dominicans) and constituted 
privileges, indulgences granted by the papal chancery. Next, attention was paid to another 
type of indulgence granted by the papacy and medieval bishops to encourage members of 
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the Church to help pilgrims. Pardons were also connected with pious acts such as building 
roads and bridges to help medieval travellers. Such cases were recorded in Silesia in the 
15th century. 
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