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A g n i e s z k a  L i n d e n h a y n - F i e d o r o w i c z

Pokój w Stralsundzie a rozkwit późnogotyckiej architektury 
sakralnej na Pomorzu Zachodnim: powiązania pomiędzy 

polityką, gospodarką a koniunkturą budowlaną
Treaty of Stralsund and the peak development of the late Gothic church 
architecture in Western Pomerania: links between politics, economy and 

demand for building

Abstract: The article focuses on the role of cities in Western Pomeranian in wars waged by 
the Hanseatic League against Valdemar IV, King of Denmark, between 1362 and 1370, and 
the influence of the peace treaty concluded in Stralsund on the development of a demand 
for building churches in Pomeranian cities that had actively participated in the conflict.
Keywords: economic history, history of construction, second half of 14th century, Szczecin, 
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Słowa kluczowe: historia gospodarcza, historia budowlana, 2. połowa XIV wieku, Szczecin, 
Stargard, Kołobrzeg, średniowieczna architektura sakralna

Przed 650 laty, 24 maja 1370 roku, w Stralsundzie doszło do zawarcia słyn-
nego traktatu pokojowego pomiędzy miastami tzw. konfederacji kolońskiej  
i królem duńskim Waldemarem IV. Trwający z przerwami dziesięć lat konflikt 
zakończył się sukcesem konfederatów – odzyskaniem przez nich przywilejów 
handlowych i swobodnego dostępu do rynków w Skanii i Gotlandii oraz wolnego 
przepływu przez cieśniny duńskie. 

W historiografii zwycięstwo to przez dekady uznawane było za szczytowy 
moment potęgi Hanzy, za wyraz jej politycznej i gospodarczej hegemonii na 
Bałtyku (m.in. Dollinger 1966, 101; Wernicke 1998). W świetle nowszych badań 
nad historią tego zrzeszenia różnych pomniejszych związków miast kupieckich  
– od lat czterdziestych XIV wieku określanego w źródłach pisanych mianem „nie-
mieckiej Hanzy” – teza ta jest jednak kwestionowana. Już Henryk Samsonowicz 
zwracał uwagę, że główne miasta nadmorskie najwyższy punkt rozwoju osiągnęły 
nieco wcześniej, w połowie XIV wieku (Samsonowicz 1968, 40–42). W oparciu  
o gruntowne i niezwykle szeroko zakrojone badania źródłowe obraz Hanzy cał-
kowicie odmienny od tradycyjnego przedstawił niedawno Carsten Jahnke (2014).  
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Podkreślając jej płynną, ulegającą różnym przeobrażeniom i trudną do zdefi-
niowania strukturę, dochodzi do wniosku, że takiej Hanzy, jaką wykreowała 
XIX- i XX-wieczna historiografia (jako potęgi politycznej, z własną flotą, pro-
wadzącej i zwyciężającej wojny z władcami terytorialnymi) w rzeczywistości 
nigdy nie było. Nie można zatem mówić o linearnym rozwoju jej wpływów 
czy osiągnięciu szczytu jej potęgi. Patrząc przez ten pryzmat, należałoby po-
nownie przeanalizować pytanie o znaczenie pokoju w Stralsundzie dla rozwoju 
zwycięskich miast – dla ich gospodarki, pozycji w regionie czy też zabudowy 
miejskiej. Kwestia ta podejmowana była raczej w odniesieniu do wielkich miast 
wendyjskich niż do miast pomorskich, zwłaszcza tych położonych na wschód 
od Odry. Tymczasem od początku z ośrodków pomorskich – obok Stralsundu, 
Greifswaldu, Anklam oraz początkowo Demmina – w wojnę z Waldemarem 
IV zarówno politycznie, jak i militarnie zaangażowane były trzy miasta hanze-
atyckie ze wschodniej części Księstwa Pomorskiego, reprezentowane również  
w Stralsundzie przy zawarciu końcowego układu pokojowego i wyszczegól-
nione w nim imiennie: Szczecin, Stargard i Kołobrzeg. Czy zatem zwycięskie 
zakończenie konfliktu z królem duńskim oraz przywrócenie pierwotnych przy-
wilejów handlowych w Skanii wpłynęło odczuwalnie na ich dalszy rozwój? Jest 
to kwestia bardzo złożona, wymagająca przede wszystkich szeroko zakrojonych 
badań historycznych1. Pojawiające się pytania należałoby prześledzić na wielu 
płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturowej, artystycznej. 
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba rozpatrzenia możliwości 
ewentualnej korelacji pomiędzy uwarunkowaniami polityczno-gospodarczy-
mi a nagłym rozkwitem architektury sakralnej we wschodniej części Księstwa 
Pomorskiego po 1370 roku. 

W latach po podpisaniu pokoju w Stralsundzie we wspomnianych trzech 
miastach zachodniopomorskich bujnie rozwijało się budownictwo sakralne.  
W przeciwieństwie do innych pomorskich ośrodków handlowych – wy-
kluczonych w 1361 roku z Hanzy za utrzymywanie kontaktów ze Skanią  
– w Szczecinie, a także w Stargardzie i Kołobrzegu w latach siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych XIV wieku w kościołach miejskich podjęto szeroko zakrojone 
inwestycje budowlane, które zaowocowały szczególnie imponującymi i inno-
wacyjnymi rozwiązaniami o ponadregionalnym znaczeniu, odcinającymi się od 
dominujących dotychczas wzorców architektury wielkich miast wendyjskich.

W Szczecinie przy farze św. Jakuba z końca XIII – początku XIV wieku, na-
wiązującej do typu „katedr miejskich” (wykształconego w kościołach Mariackim  

1 Ogólnie należy zauważyć, że pozycja miast pomorskich w Hanzie rzadko była przedmiotem 
badań (por. Böcker 1994; Czaja 2000). 
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w Lubece i św. Mikołaja w Stralsundzie), na miejscu starego bazylikowego 
chóru obejściowego rozpoczęto po 1370 roku budowę nowego, nadzwyczaj 
nowoczesnego halowego chóru obejściowego z wieńcem prostokątnych kaplic 
międzyskarpowych (ryc. 1–6)2.

Sama forma chóru obejściowego z wieńcem prostokątnych kaplic ulokowa-
nych między skarpami w końcu XIV wieku należała już – obok klasycznej formy 
chóru obejściowego z wieńcem kaplic promienistych i chórów obejściowych 
bezkaplicowych – do ogólnie stosowanego repertuaru form późnogotyckich  
i była popularna w całych Niemczech, również w pobliskiej Marchii Branden-
burskiej. Pomimo dużego podobieństwa rzutów chór szczeciński znacznie jed-
nak odbiega od tych powszechnie stosowanych rozwiązań. W przeciwieństwie 
do popularnych dotychczas niskich wieńców kaplic – sięgających 1/3 lub połowy 
wysokości obejścia, wysuniętych pomiędzy zewnętrzne skarpy i stanowiących 
niejako poszerzenie przestrzeni chóru – w nowym chórze szczecińskim kapli-
com nadano wysokość obejścia, rezygnując ze skarp zewnętrznych i zastępując 
je skarpami wewnętrznymi, tworzącymi ściany międzykaplicowe (ryc. 6). Dzięki 
temu w widoku zewnętrznym mur obwodowy stanowi jednolitą, nierozczłon-
kowaną, gładką płaszczyznę (ryc. 2 i 3). Taka struktura ściany w przestronnym 
halowym chórze obejściowym miała zupełnie innowacyjny charakter3. 

Wkrótce po rozpoczęciu budowy nowego chóru fary św. Jakuba w Szczecinie 
prace budowlane podjęto także przy chórze głównego kościoła parafialnego 
Marii Panny w Stargardzie (ryc. 7–13). Przerywając prace przy budowie masy-
wu wieżowego, na miejscu powstałego ok. 1300 roku starego, jednonawowego 
prezbiterium zaczęto wznosić imponujących rozmiarów chór obejściowy z no-
watorskim, przejętym ze Szczecina typem prostokątnych kaplic międzyskarpo-
wych o wysokości obejścia, wprowadzonych tu jednak do wnętrza bazylikowego 
(ryc. 11). O złożoności struktury elewacji wewnętrznej chóru stargardzkiego 
zadecydowało oryginalne rozwiązanie trójstrefowości we wnętrzu prezbiterium 
(ryc. 10). Nad strefą wysokich arkad wprowadzono dwa ganki obiegające jeden 
nad drugim: jedyne w obszarze nadbałtyckim prawdziwe tryforium w postaci 
ganku wydrążonego w grubości muru oraz otwarty ganek obiegający w strefie 
okiennej (ryc. 12). W przeciwieństwie do uderzającej surowości i oszczędności 
formalnej chóru szczecińskiego w realizacji stargardzkiej zaskakuje bogac-
two detalu architektonicznego przywodzącego na myśl dekoracyjne formy 
architektury rayonnant oraz inspirowane nią XIII-wieczne realizacje askańskie.  

2 W latach 1380–1387 wyświęcane są poszczególne kaplice otaczające chór (począwszy od pół-
nocnych, kończąc na południowych), co wskazuje na rozpoczęcie budowy chóru w latach 
siedemdziesiątych XIV wieku (Fredrich 1923, 10).

3 Aspekt innowacyjności form chóru szczecińskiego omówił Szczęsny Skibiński (1998, 68–73).
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Wieńce dekoracyjnych nisz wimpergowych na filarach prezbiterium (ryc. 13)  
oraz filigranowe dekoracje maswerkowe na elewacjach zewnętrznych chó-
ru (ryc. 8 i 9) były rozwiązaniem zaskakującym i całkowicie niespotykanym  
w nadbałtyckiej architekturze farnej4.

Przy budowie chóru stargardzkiego wykorzystano wprawdzie nowatorski 
typ kaplic, ale nie podjęto wytyczonej przez wzorzec szczeciński drogi w kie-
runku maksymalnej prostoty formy, lecz nawiązano wyraźnie do dekoracyj-
ności trzynastowiecznych wzorców zachodnioeuropejskiej architektury ka-
tedralnej czy też prestiżowych elewacji marchijskich, można by uznać za 
pewnego rodzaju archaizm, wynikający z drugorzędnej pozycji Stargardu, 
jego niższej rangi – nie tylko na polu gospodarczym, lecz także artystycznym. 
Przeczy temu jednak fakt, że zapewne właśnie pod wrażeniem niezwykło-
ści bogatego repertuaru form chóru stargardzkiego w pierwszych dekadach  
XV wieku te same dekoracyjne systemy wimpergowo-niszowe wprowadzono 
przy kontynuacji przebudowy kościoła św. Jakuba w Szczecinie, na elewacji 
jego południowej nawy bocznej (ryc. 1 i 4). Równocześnie przystąpiono do 
rozbudowy chóru szczecińskiej kolegiaty Marii Panny, pozostającej pod patro-
natem książąt szczecińskich, otaczając stare prezbiterium niższym obejściem. 
Od północy do korpusu dobudowano ciąg kaplic, a od południa okazałą kaplicę 
Mariacką. W nawiązaniu do bogatych form chóru stargardzkiego całą bryłę ko-
legiaty otoczono wówczas dekoracyjnym, ażurowym szczytem, górującym nad 
okoliczną zabudową (ryc. 14 i 15) (Fredrich 1918, 167–168)5. Równolegle do 
wspomnianych inwestycji budowlanych w ostatnich dekadach XIV wieku doko-
nano również rozbudowy jednonawowego prezbiterium joannickiego kościoła 
św. Jana w Stargardzie, pełniącego już wówczas funkcje farne jako filia kościoła 
Mariackiego, zamykając wcześniejszy prostokątny chór poligonalnym przęsłem 
o zamknięciu 5/8, zdobionym wielobarwnym fryzem tynkowym (ryc. 16)6. 

Także w Kołobrzegu po 1370 roku podjęto prace przy głównym kościele 
miejskim – kolegiacie Marii Panny (ryc. 17). Nie zdecydowano się tu jed-
nak na przekształcenie chóru, lecz na rozbudowę korpusu halowego. Zaczęto 
go poszerzać o aneksy kaplicowe po północnej i południowej stronie, które  

4 O nowatorstwie koncepcji chóru kościoła Mariackiego w Stargardzie zob. m.in. Skibiński 
1998, 73–76. Na temat motywu tryforium stargardzkiego na tle architektury nadbałtyckiej  
– Lindenhayn-Fiedorowicz 2020, 111–112.

5 Podobny ażurowy szczyt z pewnością pierwotnie miała też kaplica Mariacka przy chórze 
kościoła Mariackiego w Stargardzie, został on zniszczony podczas pożaru kościoła w 1635 r.

6 Polichromia fryzu zachowała się w strefie poddasza nad sklepieniami wzniesionego w ko-
lejnej fazie budowlanej obejścia. Szczegółowo na temat poszczególnych faz budowy chóru  
św. Jana w Stargardzie (Lindenhayn-Fiedorowicz w druku a; w druku b).
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następnie rozbudowano, tworząc dwie dodatkowe nawy zewnętrzne, na-
zwane później Holkengang i Badengang (ryc. 18–20) (Riemann 1873, 458–460;  
Galicka, Świechowski 1962, 425–426). Wykonano także bogatą polichromię na 
sklepieniach nawy głównej korpusu (Krzymuska-Fafius 2000, 178). Również  
w Kołobrzegu przyjęto więc nowatorskie rozwiązanie w postaci niespotykanego, 
pięcionawowego korpusu o niezwykle rozległej przestrzeni halowej, nienawią-
zującego do obowiązujących dotychczas wzorców lubeckich, stralsundzkich 
czy greifswaldzkich. 

W kontekście tym zaskakuje wspomniany wcześniej fakt, że spośród zachod-
niopomorskich ośrodków to właśnie te trzy miasta – Szczecin, Stargard i Ko-
łobrzeg – zaangażowane były od samego początku w wojnę z Waldemarem. 
Nasuwa się zatem przypuszczenie o związku pomiędzy jednym i drugim fe-
nomenem. Czyżby faktycznie wygrana z Danią w konsekwencji pozostawi-
ła tak widoczne ślady w szacie architektonicznej zwycięskich miast? W celu 
rozpatrzenia tej kwestii należałoby wstępnie zarysować gospodarczą pozycję 
wspomnianych ośrodków w regionie przed omawianym konfliktem.

Szczecin w 1. połowie XIV wieku w świetle źródeł pisanych jawi się nam 
jako prężnie rozwijający się ośrodek handlowy o ponadregionalnym znaczeniu, 
którego kupcy byli trwale zakotwiczeni w międzynarodowej sieci partner-
skich kontaktów z innymi kupcami miast nadmorskich, a także łużyckich7. Już  
w latach pięćdziesiątych XIII wieku kupcy szczecińscy obracali szeroką gamą 
produktów8, a kiedy w 1274 roku król duński Eryk VII Klipping zbiorowo 
poinformował kupców z Lubeki, Wismaru, Rostoku, Stralsundu, Greifswaldu 
i Szczecina o otworzeniu nowego jarmarku w Huistanger na Zelandii, zapew-
niając odwiedzającym go kupcom opiekę i zwolnienie z ceł (HUB I, nr 812), 
szczecinianie najwyraźniej byli już częstymi gośćmi na rynkach duńskich, ich 
miasto zaś postrzegane było jako integralne ogniwo w zrzeszeniu kupców  

7 Obszernie na temat wykształcenia się i funkcjonowania dalekosiężnej i gęstej sieci kontak-
tów handlowych kupców miast hanzeatyckich w oparciu o konkretne przykłady źródłowe 
– Jahnke (m.in.: 2010, passim; 2014, 97–109).

8 Taksa celna wydana przez Barnima I dla Szczecina informuje o handlu m.in. futrami, płót-
nem, miodem, wełną, przędzą, bydłem, mięsem wędzonym, solą, śledziami, miedzią, żela-
zem, chmielem, mydłem oraz tranem (Cod. Pom. Dipl., nr 451). W 1253 oraz ok. 1270 r. 
miasto otrzymało przywileje książęce, wspierające w szczególny sposób szczeciński handel 
zbożem (HUB I, 164, przyp. 1; HUB I, nr 687). Dalsze tego typu przywileje miasto otrzy-
mało w 1283 r. od książąt Bogusława IV, Barnima II i Ottona I (por. dokument z 19 XII  
1283, HUB I, nr 930). W 1275 r. książę rugijski Wisław I zapewnił kupcom szczecińskim 
swobodę podróżowania po swoim kraju oraz równouprawnienie z własnymi poddany-
mi (Kratz, Klempin 1865, 383). Wskazuje to na aktywną działalność szczecinian na Rugii, 
będącej aż do końca XIII wieku najważniejszym ośrodkiem handlu śledziami, które wraz  
z postępującą chrystianizacją cieszyły się rosnącym popytem jako główny produkt spożywczy 
w okresie licznych postów.
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miast wendyjskich9. Ważnym krokiem w ugruntowaniu gospodarczej pozy-
cji Szczecina był jego udział w zawartym w 1283 roku w Rostoku pokoju 
ziemskim. Inicjatywa ta, skierowana przeciwko margrabiom brandenbur-
skim, połączyła licznych książąt północnoniemieckich oraz najważniejsze 
wendyjskie miasta nadmorskie w celu zabezpieczenia przywilejów miejskich,  
szczególnie handlowych10. 

Kołobrzeg natomiast, choć swoimi tradycjami handlowymi sięgający – po-
dobnie jak Szczecin – czasów przed chrystianizacją Pomorza11 i, co więcej, 
będący – tym razem w przeciwieństwie do Szczecina – ośrodkiem wytwórstwa 
własnego, cenionego na rynkach międzynarodowych produktu handlowego 
– soli – w 1. połowie XIV wieku nie miał aż tak ugruntowanej pozycji wśród 
nadbałtyckich miast kupieckich. Wraz z nadaniem w 1255 roku lubeckie-
go prawa miejskiego12 włączony został do grupy miast prawnie związanych  
z Lubeką i tworzących swoisty własny region gospodarczy, oferujący korzystne 
warunki do wymiany handlowej pomiędzy kupcami przynależnych miast, któ-
rzy mogli swobodnie i na równych prawach prowadzić handel we wszystkich 
miastach o tymże prawie13. Przywileje przyznane miastu w akcie lokacyjnym,  
a także w kolejnych nadaniach książęcych wskazują na ukierunkowanie miasta  
– obok produkcji soli – na handel rybami14. W 1. połowie XIV wieku Kołobrzeg 
należał do najważniejszych eksporterów soli w regionie Bałtyku, sprzeda jąc ją 
m.in. na Bornholmie, w Norwegii, Skanii, Anglii oraz w Polsce, a także uprawiając  

9 Najpewniej już wtedy Szczecin – podobnie jak inne duże ośrodki handlowe – związany 
był sojuszami z poszczególnymi miastami wendyjskimi, na co wskazuje fakt, że zwrócił się  
w 1280 r. do Lubeki z prośbą o pomoc przeciwko margrabiom brandenburskim „zgodnie  
z wcześniejszymi przyrzeczeniami” (HUB I, nr 851).

10 W traktacie wymieniono Lubekę, Wismar, Rostok, Stralsund, Greifswald, Szczecin, Dem-
min i Anklam (dokument z 13 VI 1283, HUB I, nr 917).

11 Kołobrzeg co najmniej od XI wieku zaopatrywał cały region nadbałtycki w sól (obszerniej 
na ten temat Tepp 1980, 29–34). Kiedy w 1124 r. dotarł tu w ramach swej misji chrystia-
niza cyjnej biskup Otton z Bambergu, mieszkańcy tłumaczyli się, że nie mogą podjąć decyzji  
o zmianie wyznania, gdyż większość z nich jest nieobecna, „żeglując do obcych wysp  
w sprawach handlowych” (ad exteras insulas negociandi causa navigaverant, por. Kratz, Klempin 
1865, 82).

12 Dokument lokacyjny biskupa kamieńskiego Hermanna oraz księcia Warcisława III z 23 V 1255 r.  
(HUB I, nr 482).

13 Fakt, że co najmniej 35 ośrodków miejskich położonych na północny wschód od Łaby – w Mek-
lemburgii i na Pomorzu – lokowanych było na prawie lubeckim, wskazuje, jakie możliwości 
ta równość prawna otwierała przed kupcami danych miast. Obszerniej na ten temat Jahnke 
2009, 58–69; 2014, 47.

14 Przywilej Barnima I z 12 II 1266 r. oraz przywilej Bogusława IV z 1286 r. (por. Kratz, Klem-
pin 1865, 84–85). W 1298 r. kupcy kołobrzescy zwolnieni zostali z ceł i otoczeni opieką na 
terenie Księstwa Pomorskiego (HUB I, nr 1293), a w 1321 nastąpiło zwolnienie z ceł w zie-
mi sławieńskiej i darłowskiej (HUB I, nr 386), co znacznie ułatwiło kupcom kołobrzeskim 
regionalny handel lądowy.
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intensywny handel śledziami na jarmarkach w Skanii i Danii15. Przekazy źró-
dłowe wskazują również na kontakty z miastami niderlandzkimi16. Choć więzi 
Kołobrzegu z dużymi miastami wendyjskimi nie były w XIII i 1. połowie  
XIV wieku tak silne jak w przypadku Szczecina, to jednak – jak wskazują źródła 
– miasto należało już w początkach XIV wieku do związku civitates maritimae, 
ale było jednym z mniejszych ośrodków (tzw. Hinterstädte), których interesy na 
zjazdach miast w większości wypadków reprezentowane były przez większe 
miasta regionu (tzw. Vorderstädte lub Vororte)17.

Na tle tych dwóch miast Stargard w 1. połowie XIV wieku przedstawia 
się jako zdecydowanie słabszy ośrodek gospodarczy, o regionalnym jedy-
nie znaczeniu. Lokacja miasta na prawie magdeburskim w 1253 roku18 oraz 
uwikłanie w konflikt pomiędzy księciem Bogusławem IV a margrabiami 
brandenburskimi w latach osiemdziesiątych XIII wieku, w wyniku którego 
Stargard początkowo nie miał udziału w pokoju ziemskim w Rostoku, nie 
sprzyjały szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. Zwrot nastąpił dopiero po 
pojednaniu z księciem we wrześniu 1283 roku, kiedy to Bogusław IV nie 
tylko potwierdził miastu dotychczasowe przywileje oraz te nadane innym 
miastom w pokoju ziemskim w Rostoku, ale także nadał mu włókę ziemi 
u ujścia Iny, gdzie w przyszłości miała powstać przystań portowa miasta19.  

15 Szczegółowo na temat produktów oraz rynków odwiedzanych przez kupców kołobrzeskich 
– Tepp 1980, 29–42.

16 Dokument z 19 II 1352 r. (por. HUB III, nr 230).
17 W latach 1304 i 1310 rajcy kołobrzescy obecni byli na zjazdach miast kwatery wendyjskiej 

w Stralsundzie (Riemann 1873, 146; HR I, nr 96). Na większości zjazdów delegatów miast 
hanzeatyckich interesy Kołobrzegu były jednak reprezentowane przez Szczecin bądź Stral-
sund. Przykładowo w 1358 r. na zjeździe w Rostoku miasta ostatecznie nie ustaliły norma-
tywnej wielkości beczki śledziowej, gdyż przedstawiciele Stralsundu stwierdzili, że decyzja 
nie może zostać podjęta pod nieobecność delegatów z Kołobrzegu. Dyskutowana kwes-
tia bezpośrednio dotyczyła bowiem handlu kołobrzeskiego (por. Riemann 1873, 146–147). 

18 Akt lokacyjny Barnima I z 24 VI 1253 (Cod. Pom. nr CLVII, 240–242; Cod. Pom. Dipl. 1, nr 331).  
W dokumencie tym, znanym jedynie z odpisów, jako data lokacji pojawia się wprawdzie rok 
1243, ale najwyraźniej błędnie, gdyż ziemia stargardzka nie znajdowała się wówczas w posia-
daniu księcia. Jako datę pierwszej lokacji miasta przyjmuje się więc rok 1253. Zawarte w akcie 
lokacyjnym przywileje handlowe i celne, szczególnie przywilej wolnej żeglugi na rzece Inie aż 
do „morza słonego”, wskazują na to, że już wówczas w Stargardzie musieli być obecni kupcy 
zainteresowani intratnym handlem morskim. Z czasów po lokacji miasta brak wprawdzie wska-
zówek źródłowych co do bliższych kontaktów handlowych z dużymi miastami wendyjskimi, 
istnieją natomiast ślady powiązań rodzinnych. Jak wskazuje Boehmer, w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych XIII wieku wśród rajców stargardzkich znajdowali się przedstawiciele 
rodzin osiadłych również w Hamburgu, Lubece, Stralsundzie czy Anklam (Boehmer 1903, 37).

19 Informację o nadaniu Stargardowi ziemi u ujścia Iny pod budowę portu w roku 1283 podaje Gu-
stav Kratz (Kratz, Klempin 1865, 358). Być może nadanie to nastąpiło jednak dopiero w 1289 r., 
co potwierdzałby dokument opublikowany w Pommersches Urkundenbuch (PUB III, nr 1513, 
81). Historię portów Stargardu i Goleniowa w Inoujściu omówił Radosław Gaziński (1985).
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Wraz ze zmianą w 1292 roku20 prawa miejskiego z magdeburskiego na lubeckie 
Stargard włączony został do „lubeckiego regionu gospodarczego”, korzystając 
odtąd z przywilejów równości prawnej z wieloma innymi miastami kupieckimi 
regionu21. Dzięki temu miasto wkroczyło do kręgu miast wendyjskich, należąc 
wprawdzie do licznej grupy mniejszych ośrodków, których delegaci przeważnie 
nie pojawiali się zjazdach hanzeatyckich, ale korzystając ze wspólnych przywi-
lejów handlowych na rynkach zagranicznych oraz ze wsparcia dużych miast 
związkowych22.

W świetle źródeł pisanych w połowie XIV wieku wśród miast wschodniej 
części Księstwa Pomorskiego zdecydowanie wybijał się Szczecin jako bogate 
i wpływowe miasto związkowe o dalekosiężnych kontaktach handlowych, 
aktywnie i równoprawnie uczestniczące w polityce gospodarczej zrzeszenia 
miast wendyjskich. Pozostałe ośrodki handlowe tego obszaru tworzyły grupę 
miast prowadzących handel na mniejszą skalę, głównie lądowy, i w szeroko 
pojętym regionie, czerpiąc jednak korzyści z sieci kontaktów wielkich miast 
członkowskich. Tym ciekawszy jest fakt, że w obliczu zagrożenia wspólnych 
przywilejów handlowych na jarmarkach w Skanii po podboju tych ziem przez 
króla duńskiego Waldemara IV, obok dużych miast wendyjskich, w tym Szcze-
cina, w wojnę o przywrócenie dawnego porządku zaangażowały się także dwa 
mniejsze ośrodki pomorskie – Kołobrzeg i Stargard. 

Miastom handlowym regionu hanzeatyckiego szczególnie zależało na utrzy-
maniu swych przywilejów w Danii, ponieważ państwo to kontrolowało szlaki łą-
czące Bałtyk z Morzem Północnym, mające podstawowe znaczenie dla handlu po-
między wschodem a zachodem. Ponadto Skania, gdzie odbywały się duże jarmarki, 
na których kupcy z miast nadmorskich – w tym również, choć na mniejszą skalę, 
ze Stargardu i Kołobrzegu – obracali dużymi ilościami towarów, należała trady-
cyjnie do terytorium duńskiego. Po dłuższym okresie niestabilności politycznej  

20 Akt lokacyjny książąt Bogusława I, Barnima II i Ottona I z 21 X 1292 (Dipl. Et Script III, nr 24, 15).
21 Z końca XIII i początku XIV wieku pochodzą pierwsze wskazówki źródłowe co do działalności 

kupców stargardzkich. W dokumencie z kwietnia 1291 r. margrabiowie brandenburscy zapew-
niają kupcom stargardzkim opiekę w czasach pokoju i wojny (zob. przypis 9). W maju 1300 r. 
miasto zawarło sojusz z pobliskim Maszewem, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
na szlakach handlowych w regionie (dokument z 3 V 1300, por. Dipl. Et Script. III, nr 30, 20).

22 Ważne wskazówki na temat przynależności Stargardu do związku miast nadmorskich za-
wiera dokument wystawiony 11 XI 1310 r. dotyczący pojednania między miastem Stargar-
dem a braćmi Engelbertem i Heinrichem Gramelow, uzyskanym dzięki mediacji rajców gre-
ifswaldzkich oraz delegatów ze Stralsundu, Demminu i Anklam w ratuszu w Greifswaldzie 
(HUB II, nr 184). Z tego roku pochodzi również zapisek z archiwum radnego w Wisma-
rze informujący o uczestnictwie delegatów Stargardu w zjeździe miast wendyjskich w Stral-
sundzie, w którym m.in. uczestniczyło także kilka innych mniejszych miast ze wschodniej 
części Księstwa Pomorskiego: Gryfice, Goleniów, Trzebiatów oraz – jak wspomniano wyżej  
– Kołobrzeg (HR I, nr 96).
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w Danii w pierwszych dekadach XIV wieku potomek duńskiej rodziny kró-
lewskiej Waldemar Atterdag stopniowo zaczął zdobywać władzę w kraju;  
w 1360 roku podbił Skanię, która w okresie osłabienia władzy królewskiej 
przeszła pod panowanie szwedzkie, a rok później podporządkował sobie Go-
tlandię wraz z miastem handlowym Visby. Oznaczało to wyraźne zagrożenie 
dla interesów miast nadmorskich. Nowy duński król zażądał wówczas od civi-
tates maritimae zapłacenia 4 tys. marek lubeckich za potwierdzenie ich dawnych 
przywilejów na duńskich i skańskich jarmarkach. W maju 1361 roku Lubeka, 
Wismar, Rostock, Stralsund i Szczecin wprawdzie zdecydowały się zapłacić 
żądaną kwotę23, lecz dowiedziawszy się o spaleniu Visby przez Waldemara 
jeszcze we wrześniu tego samego roku zawarły z Hamburgiem, Bremą i Ki-
lonią oraz – z terenu Księstwa Pomorskiego – Greifswaldem, Anklam i – co 
ciekawe – Kołobrzegiem, a także Chełmnem i Gdańskiem wyżej wspomniany 
sojusz przeciwko Danii. Postanowiono natychmiast zerwać wszelkie kontakty 
handlowe z Danią i Skanią, nałożono specjalny podatek na kupców – tzw. cło 
funtowe (Pfundgeld) na cele wojenne – i zdecydowano zbrojnie bronić swych 
interesów24. Najwyraźniej rozwój wypadków w Skanii tak mocno uderzył  
w interesy kupców kołobrzeskich, że miasto postanowiło wysłać własnego de-
legata – pisarza radnego Ottona – na wrześniowy zjazd i odtąd już Kołobrzeg 
na równi z wielkimi ośrodkami regularnie reprezentowany był na zjazdach 
miast hanzeatyckich przez własnych przedstawicieli. Podczas obrad ustalono 
m.in. kontyngenty zbrojne, jakie każde z miast miało wystawić. Szczecin, 
Kołobrzeg i Anklam zdecydowały się wysłać przy udziale podległych im miast 
(„mit der hulpe der voghen stede, de uns tho hulpe gheven sint”) sześć kog oraz sześć 
mniejszych statków wraz z 600 zbrojnymi i dwoma trebuszami (jednym wysta-
wionym przez Szczecin, a drugim przez Kołobrzeg) (HR I, nr 263). Wzmianka  
o udziale miast podległych wskazuje, że na zjeździe liczono na przyłączenie się  
do działań zbrojnych większej liczby mniejszych ośrodków pomorskich. Z póź-
niejszych rozliczeń między miastami, które ostatecznie wzięły udział w wojnie 
z Danią w 1362 roku (tzw. pierwszej wojnie z Waldemarem), wynika jednak,  

23 Miasta te uzgodniły między sobą, że po 1/3 żądanej kwoty zapłacą: 1. Lubeka, 2. Rostok i Wis-
mar, 3. Stralsund i Szczecin (HUB IV, nr 13).

24 W dniu 8 IX 1361 r. w Greifswaldzie wymienione miasta związkowe zawiązały sojusz z królem 
szwedzkim Magnusem II Smekiem przeciwko Waldemarowi Atterdagowi, stawiając sobie za 
cel podbój Skanii (HUB IV, nr 25; HR I, nr 260). W dniu 9 września król szwedzki Magnus 
i jego syn, król norweski Hakon przyrzekli miastom przywrócenie wszelkich przywilejów  
w Skanii po jej podboju, natomiast rajcy wspomnianych miast potwierdzili swój sojusz  
z królami Magnusem i Hakonem, przyrzekli wsparcie oraz zwrot zamków w Helsingborg, 
Skanör i Falsterbo w zamian za wprowadzenie przyrzeczonych im przywilejów handlowych 
w Skanii (HUB IV, nr 26; HR I, nr 261 i 262). Szczegółowo na temat wojny miast wendyj-
skich z Waldemarem IV – m.in. Dollinger 1966, 96–102; Jahnke 2014, 167–175.
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że z grupy mniejszych miast pomorskich zbrojnie i finansowo dołączył się jedy-
nie Stargard25. Pozostałe mniejsze pomorskie ośrodki handlowe – w tym Wolin, 
Kamień Pomorski, Gryfice, Trzebiatów i Darłowo – uznały najwyraźniej, że 
udział w wojnie nie jest w ich interesie i nie tylko nie wsparły miast związkowych  
w konflikcie, lecz nawet łamały ustanowione embargo wobec Danii i Skanii, za 
co w lutym 1363 roku zostały czasowo wykluczone ze związku hanzeatyckiego26.

Wiosną 1362 roku miasta związkowe ruszyły na Danię, oblegając twierdzę 
Helsingborg, jednak z powodu braku obiecanej pomocy ze strony Szwecji  
i Norwegii flota miast nadmorskich już latem została pokonana przez Duńczyków. 
Zawarto zawieszenie broni wyjątkowo niekorzystne dla miast nadmorskich27.

Niepowodzenie w konflikcie z Waldemarem i wynikające z niego znaczne 
pogorszenie warunków prowadzenia wymiany handlowej w Skanii głęboko 
ugodziły w interesy kupców miast nadmorskich, także Stargardu. Chcąc w dal-
szym ciągu bronić swych interesów handlowych, Stargard – jako jedno z miast 
aktywnie uczestniczących w nieudanej wojnie – od czasu porażki zaczął więc 
aktywniej udzielać się w kręgach hanzeatyckich. Uprzednio reprezentowany na 
zjazdach miast przez Szczecin lub Anklam, teraz wyszedł z ich cienia i w okresie  

25 Szczegółowy wgląd we wkład zbrojny i finansowy każdego z miast uczestniczących w woj-
nie 1362 r. daje reces zjazdu hanzeatyckiego w Stralsundzie z 6 I 1364 r., w którym wyszcze-
gólniono, ilu zbrojnych każde z miast wystawiło oraz ile zapłaciło, jaką kwotę powinno było 
zapłacić i jaką kwotę w związku z tym powinno dopłacić bądź jaki otrzyma zwrot. Zgodnie 
z informacjami zawartymi w tym dokumencie Szczecin wystawił 200 zbrojnych, zapłacił  
13 143 marki lubeckie i musiał jeszcze dopłacić 483 marki. Kołobrzeg wystawił 100 zbroj-
nych, zapłacił 6534 marki i powinien jeszcze dopłacić 279 marek. Natomiast Stargard, na 
równi z Anklam, wystawił 50 zbrojnych, zapłacił 1792 marki i powinien jeszcze dopłacić 
1614 marek i 8 fenigów (HR I, nr 310, 311). Dalsze ustalenia w kwestii rozliczeń kosztów 
wojny podjęto na zjeździe w Lubece, 25 V 1364 r. (HR I, nr 325) oraz w Stralsundzie,  
22 IX 1364 r. (HR I, nr 354–355). Z recesu zjazdu hanzeatyckiego 27 III 1365 r. w Stralsun-
dzie wynika, że Stargard wraz z Hamburgiem i Anklam zalegał wówczas jeszcze z należną 
dopłatą (HR I, nr 356). Z analizy zachowanych źródeł wynika, że Hamburg ostatecznie  
dokonał powinności, a Stargard i Anklam nie.

26 Temat wykluczenia z Hanzy „mniejszych miast”, które w czasie wojny nie stosowały się do 
zakazu utrzymywania kontaktów z Danią i odwiedzały miasta w Skanii, podjęty został już 
na zjeździe w Stralsundzie w styczniu 1363 r. (reces z 1 I 1363, HR I, nr 280). Ostatecznie  
o wykluczeniu parvis civitatibus, quod illi, qui per se vel socios suos fuerunt in Schanor tempore man-
dati ze związku hanzeatyckiego zadecydowano 5 II 1363 r. na zjeździe w Rostoku (HR I,  
nr 287). Których miast to dotyczyło, dowiadujemy się z recesu zjazdu hanzeatyc-
kiego w Rostoku z 5 X 1365 r. informującego o wykluczeniu ze związku miast: Ribnitz,  
Wolgast, Wolin, Kamień Pomorski, Gryfice, Trzebiatów i Darłowo, za złamanie zakazu 
kontaktów handlowych z Danią i odwiedzanie swych działek rybnych, tzw. vitte, w Skanii  
(HR I, nr 374–375). 

27 Rozejm zawarto 10 XI 1362 r. (HR I, nr 277), strony potwierdziły porozumienie 16 XI 1362 r.  
(HR I, nr 278, 279).



257

od stycznia 1363 do października 1365 roku uczestniczył w większości odby-
wających się wówczas zjazdów hanzeatyckich, na równi z głównymi miastami 
nadmorskimi. Był to okres długich i żmudnych negocjacji między miastami  
a Waldemarem (prowadzonych m.in. za pośrednictwem książąt pomorskich), 
w ramach których miasta starały się wywalczyć przywrócenie choć części daw-
nych przywilejów. Sprawę utrudniały liczne bieżące zatargi między kupcami  
a rycerzami i urzędnikami Waldemara, utrudniającymi handel na terenie Danii28. 
W związku z tym część miast opowiadała się za kolejną wojną29. Ostatecznie 
w listopadzie 1365 roku pośrednikom udało się wprawdzie doprowadzić do 
ugody między miastami hanzeatyckimi a Waldemarem, na mocy której przy-
wrócono im część dawnych przywilejów handlowych na jarmarkach w Skanii 
oraz zwolniono kupców m.in. z prawa nadbrzeżnego30, jednak strona duńska 
najwyraźniej nie przestrzegała danych przyrzeczeń31. Pomimo to początko-
wo miasta wendyjskie starały się stosować do warunków ugody podpisanej  
z Danią, a nawet załagodzić konflikt między Waldemarem a miastami pruskimi 
oraz zakonem krzyżackim32. Jednak w obliczu niekończących się incydentów 

28 Miasta związkowe najwyraźniej nie pozostawały Waldemarowi dłużne, na co wskazują m.in. 
skargi Waldemara podczas pertraktacji w Nykøbing na wyspie Falster 7 V 1363 r. na szkody 
wyrządzone mu przez Lubekę, Stralsund, Anklam i Stargard (HR I, nr 293).

29 M.in. HR I, nr 296. Z korespondencji między miastami prowadzonej we wrześniu 1363 r.  
wynika, że kupcom hanzeatyckim znacznie utrudniano handel na rynkach w Skanii,  
w związku z czym miasta wydały nakaz opuszczenia Skanii i podjęły przygotowania do 
kolejnej wojny (HR I, nr 300, 301). Nie wszystkie jednak miasta popierały tę decyzję. Na 
zjeździe hanzeatyckim 19 XI 1363 r. w Greifswaldzie większość miast pomorskich – Szcze-
cin, Kołobrzeg, Stargard, Greifswald i Anklam – sprzeciwiła się kolejnej wojnie, natomiast 
Lubeka, Rostok, Wismar i Stralsund opowiadały się za zbrojnym rozwiązaniem konflik-
tu (HR I, nr 307). Sytuacja pozostawała napięta i niewyjaśniona, dopiero w dokumen-
cie wystawionym przez delegatów Lubeki, Wismaru, Rostoku, Stralsundu, Greifswaldu, 
Koło brzegu, Szczecina, Anklam, Stargardu i Kilonii z 21 VI 1364 r. miasta zgodziły się na 
przedłużenie rozejmu do 2 II 1368 r., niestety na równie niekorzystnych warunkach jak  
jesienią 1362 r. (HR I, nr 337).

30 Ugoda zawarta na zamku Vordingborg w Danii 22 XI 1365 r. (HR I, nr 370). Jak zazna-
czono w recesie ze zjazdu hanzeatyckiego w Lubece w dniu 24 VI 1366 r., z korzystania  
z wywalczonych przywilejów oraz z dostępu do jarmarków i placówek kupieckich w Skanii 
w dalszym ciągu wykluczone były miasta, które podczas wojny nie stosowały się do ustano-
wionego zakazu podróży do miast w Skanii, w szczególności: Ribbenitz, Wolgast, Wollyn, Camyn,  
Grifenberg, Trepetowe, Ruenwolde, Stolpe, Grevesmolen (HR I, nr 376).

31 M.in. w liście zebranych na zjeździe w Rostoku delegatów miast nadmorskich z 17 XII 1366 r. 
jest mowa o licznych przypadkach utrudniania handlu i żeglugi przez króla duńskiego, bezpraw-
nie pobieranych opłatach oraz zagarnianiu mienia z rozbitych statków kupieckich (HR I, nr 392). 

32 Nakłaniane w maju i czerwcu 1367 r. do przyłączenia się do sojuszu miast pruskich i ni-
derlandzkich przeciwko Waldemarowi odmówiły, starając się jeszcze znaleźć ugodowe roz-
wiązanie na zjazdach w Stralsundzie 24 VI 1367 r. (HR I, nr 399–402) oraz 29 VII 1367 r. 
(HR I, nr 404–407), w których wzięli również udział delegaci miast pruskich i Waldemara.  
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z rycerzami Waldemara i urzędnikami królewskimi oraz braku reakcji strony 
duńskiej na skargi miast wendyjskich33 jesienią 1367 roku podjęto przygoto-
wania do zbrojnego rozwiązania konfliktu. W listopadzie tego roku na zjeździe 
hanzeatyckim w Kolonii, w którym obok miast wendyjskich reprezentowanych 
przez delegatów z Lubeki, Rostoku, Wismaru i Stralsundu udział wzięli także 
przedstawiciele miast niderlandzkich i pruskich, zawiązano sojusz przeciwko 
zjednoczonym siłom Danii i Norwegii, tzw. konfederację kolońską. Ustalono 
szczegóły dotyczące kontyngentów zbrojnych poszczególnych miast oraz prze-
bieg akcji zbrojnej34. Miasta pomorskie na zjeździe kolońskim reprezentowane 
były przez Stralsund, którego delegaci otrzymali pełnomocnictwa szeregu miast, 
w tym Szczecina, Stargardu i Kołobrzegu35. Ośrodki te, listownie zaproszone 
do udziału w sojuszu przeciwko Waldemarowi, przyłączyły się do konfederacji, 
wystawiły własny kontyngent zbrojny oraz wznowiły odprowadzanie podatku 
na cele wojenne36. 

Tym razem zjednoczone siły hanzeatyckie odniosły szybki sukces. W obli-
czu nowej wojny Waldemar IV uciekł z kraju. W kwietniu 1368 roku flota 
hanzeatycka spustoszyła wybrzeża Norwegii, w czerwcu zdobyto Kopenhagę. 
Sprzymierzeni z konfederatami Szwedzi zajęli Skanię, po czym król szwedzki 
Albrecht przywrócił miastom hanzeatyckim szereg przywilejów na jarmarkach 
skańskich37. Z królem norweskim Hakonem do kwietnia 1369 roku zawarto ro-
zejm. Po przerwie w działaniach wojennych wiosną 1369 roku miasta przystąpiły  

Na tym ostatnim jednak podjęto już decyzję o zerwaniu stosunków handlowych z Danią 
oraz Norwegią i ustalono termin brzemiennego w skutki zjazdu hanzeatyckiego w Kolonii.

33 Długą listę skarg delegaci miast przedstawili Waldemarowi na rozmowach w Falsterbo 22 VIII  
1367 r. (HR I, nr 410).

34 Miasta wendyjskie wraz z miastami liwońskimi miały wystawić 10 kog, na każdej z nich 100 
zbrojnych, a wśród nich 20 dobrych strzelców uzbrojonych w kusze, oraz dwa mniejsze 
statki (een schute unde een snykke) (dokument z 19 XI 1367, HR I, nr 413). Ustalenia zjazdu 
kolońskiego potwierdzone zostały na kolejnych zjazdach miast.

35 Pełnomocnictwa te wyszczególniono w potwierdzeniu notarialnym przedstawicieli miasta 
Kolonii z 22 XI 1367 r. (HR I, nr 418). 

36 1 stycznia 1368 r. w Rostoku ustalono szczegóły dotyczące kontyngentów zbrojnych miast 
wendyjskich. Zgodnie z nimi Kołobrzeg zobowiązał się do wysłania jednej kogi z 40 zbroj-
nymi, a Szczecin jednej kogi z 80 zbrojnymi (HR I, nr 421). Stargardu w dokumencie tym 
nie wyszczególniono, lecz o jego aktywnym udziale w drugiej wojnie (choć w znacznie 
mniejszym stopniu niż w pierwszej) informują liczne zapisy źródłowe, m.in. reces ze zjaz-
du delegatów miast w dniu 2 II 1368 r. w Lubece (HR I, nr 427) oraz rozliczenia kosztów 
wojennych między miastami zawarte w m.in. recesie ze zjazdu w Stralsundzie z 6 X 1368 r. 
(HR I, nr 479). Wynika z niego, że ostatecznie Szczecin i Stargard wspólnie wystawiły 100 
zbrojnych, a Kołobrzeg zgodnie z zapowiedzią 40.

37 W królewskim dokumencie z 25 VII 1368 r. wśród sprzymierzonych miast, których kupcom 
nadane zostały przywileje, z miast pomorskich obok Stralsundu i Greifswaldu wymieniono 
również Szczecin, Kołobrzeg i Stargard (HR I, nr 453). 
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do oblężenia ostatniego z głównych punktów oporu Duńczyków – twierdzy 
Helsingborg. W oblężeniu tym uczestniczyły również Szczecin i Kołobrzeg. 
Stargard natomiast najwyraźniej nie wysłał już swojego kontyngentu38, co  
w przyszłości nie pozostało bez konsekwencji dla wzajemnych stosunków  
z innymi miastami związkowymi. Pod koniec listopada ostatecznie doszło do 
spotkania między przedstawicielami Danii oraz miast związkowych w Stral-
sundzie, na którym ustalono warunki pokojowe. Strona duńska zgodziła się 
przywrócić kupcom miast uczestniczących w wojnie większość ich dawnych 
przywilejów39 oraz w ramach odszkodowań wojennych na 15 lat odstąpić 
zwycięskim miastom 2/3 dochodów z zamków w Skanör, Falsterbo, Malmö 
i Helsingborgu, w tym także z pobieranych w nich ceł (HR I, nr 514). Po 
konsultacji tych ustaleń z własnymi radami i przedstawicielami nieobecnych 
miast związkowych w dniu 24 maja 1370 w Stralsundzie (HR I, nr 523, 524) 
podpisano układ pokojowy na ustalonych wcześniej warunkach, ratyfikowany 
przez poszczególne miasta oraz króla Waldemara w październiku 1371 roku (do-
kumenty z 27 października 1371 roku, HR II, nr 21, 22, 23, 24). Przy zawarciu 
pokoju obecni byli liczni delegaci zaangażowanych w konflikt miast wendyjskich, 
pruskich, inflanckich i niderlandzkich, w tym także Szczecina, Koło brzegu  
i Stargardu, wymienionych z nazwy zarówno w traktacie, jak i w późniejszych 
dokumentach ratyfikacyjnych.

Zakończony w ten sposób długoletni konflikt pozwolił zatem kupcom miast 
nadmorskich odzyskać wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję na rynkach w Ska-
nii oraz zapewnił im bezproblemową żeglugę pomiędzy Morzem Północnym 
a Bałtykiem. Czy jednak odniesiony sukces, wywalczony głównie przez miasta 
wendyjskie, doprowadził do dalszego wzrostu ich dobrobytu? Czy przyniósł 
jakieś odczuwalne korzyści materialne? 

Zgodnie z ustaleniami traktatu pokojowego przez kolejne 15 lat miasta 
miały zapewniony udział w dochodach czterech zamków duńskich, choć nie 
wiadomo, jaką kwotę każde z nich otrzymywało. Dochody dzielono wedle 
liczby zbrojnych, których poszczególne miasta wystawiły na wojnę. Szczecin 
otrzymywał zatem znacznie większą kwotę niż Kołobrzeg, a Stargard zaled-
wie 20% sumy szczecińskiej. Ponadto każde z miast wendyjskich otrzymało 
pewną sumę w związku z tym, że po ich sukcesach w październiku 1368 roku 
za opłatą 900 marek do konfederacji zdecydował się przyłączyć Hamburg40.  

38 W umowie z 21 VII 1369 r. dokumentującej ustalenia pomiędzy kapitanem twierdzy a księ-
ciem meklemburskim Henrykiem i przedstawicielami miast, dotyczące planowanej kapitula-
cji twierdzy w początkach września 1369 r., wyszczególniono, które miasta oblegają Helsing-
borg. Brak wśród nich Stargardu (HR I, nr 497).

39 W zapisie tych ustaleń wyszczególniono również Szczecin, Kołobrzeg i Stargard (HR I, nr 513).
40 Reces zjazdu hanzeatyckiego w Stralsundzie z 6 X 1368 (HR I, nr 479).
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Kwotę tę udziałowo rozdzielono pomiędzy poszczególne ośrodki; Szczecin 
wraz ze Stargardem łącznie otrzymały wówczas sumę 85 marek lubeckich 
(Boehmer 1903, 118). Na tym samym zjeździe dokonano również rozliczeń 
dotychczasowych kosztów wojennych pomiędzy miastami, w wyniku czego 
Szczecin i Stargard wspólnie otrzymały od Lubeki sumę 112 marek lubeckich, 
a Kołobrzeg 40 marek i 80 solidów (HR I, nr 484). Natomiast w listopadzie tego 
roku Szczecin i Stargard za wystawienie 100 zbrojnych z pobranego w Skanii 
cła funtowego udziałowo otrzymały 214,5 marek lubeckich, a Kołobrzeg za 
40 zbrojnych – 85 marek i 12 solidów41. Z pewnością jednak dla wskazanych 
miast pomorskich największe znaczenie miało samo przywrócenie dogodnych 
warunków handlowych na Bałtyku; był to powrót do „normalności”, w której 
handel stanowił podstawę gospodarki. 

Szczecinianie odzyskali dostęp do swojej bazy połowowej (vitte) w Skanii, 
którą dzielili z kupcami stargardzkimi. Ponadto kupcom szczecińskim swo-
bodna żegluga przez Öresund przywróciła możliwości prowadzenia intratnych 
interesów na rynkach angielskich i flamandzkich. Po zwycięskiej wojnie sieć 
kontaktów handlowych wyraźnie zaczął rozbudowywać Kołobrzeg. W 1372 
roku zakupił od króla Waldemara własną vitte w Skanii, położoną pomiędzy 
Skanör a Falsterbo; król nadał jej te same przywileje, które przysługiwały bazom 
połowowym innych miast Hanzy (HUB IV, nr 429). Z końca XIV wieku po-
chodzą też pierwsze informacje źródłowe o kontaktach kupców kołobrzeskich  
z Flandrią42. Także Stargard zaczął rozbudowywać swą sieć handlową, utrzy-
mując m.in. kontakty handlowe z Bornholmem oraz ze swą bazą połowową  
w Dragör, którą dzielił z Trzebiatowem (Gaziński 1985, 184–185).

Obok niewątpliwych korzyści gospodarczych sukces militarny z pewno-
ścią wzmocnił poczucie jedności zwycięskich miast, a także wiarę we własne 
siły. Można się domyślać, jaką dumę odczuwali obywatele zaangażowanych 
ośrodków, zwłaszcza tych słabszych gospodarczo – dumę z wygranej oraz  
z przynależności do tak prężnie i skutecznie działającego związku. Odbicia tych 
nastrojów i obudzonych ambicji można upatrywać w miejskiej architekturze 
monumentalnej, w przypadku Szczecina, Stargardu i Kołobrzegu właśnie w tych 
przywołanych już obszernych i zaskakująco nowatorskich inwestycjach budow-
lanych zrealizowanych po 1370 roku. Należy przy tym podkreślić, że wszystkie 
te inwestycje podjęto niejako bez namacalnej przyczyny – w przeciwieństwie na 
przykład do budowy nowego, monumentalnego chóru obejściowego kościoła 
Mariackiego w Stralsundzie. Budowa ta, zrealizowana w ostatniej dekadzie 
XIV wieku, została bowiem wymuszona katastrofą budowlaną w 1382 roku  

41 Reces ze zjazdu w Rostoku z 8 XI 1368 (HR I, nr 485).
42 Dokumenty z 5 XII 1392 (HUB V, nr 77) i 8 III 1397 (HUB V, nr 254).
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– zawalenie się wieży kościelnej spowodowało zniszczenie starego chóru oraz 
fragmentów korpusu nawowego. W omawianych trzech ośrodkach miejskich 
tego typu bodźców do budowy nie było, stąd uzasadnione wydaje się łączenie 
tych przedsięwzięć ze wzrostem ambicji mieszczan po ich wkroczeniu na arenę 
polityki międzynarodowej w wyniku konfliktu z Danią. Dla potwierdzenia tej 
tezy z pewnością należałoby także naświetlić kwestię sfinansowania tych przed-
sięwzięć budowlanych. Niestety w odniesieniu do wspomnianych kościołów 
z okresu po 1370 roku brakuje źródeł pisanych, które zawierałyby informacje 
na temat fabricae ecclesiae. 

W przypadku szczecińskiego kościoła św. Jakuba pewne wnioski wyciągnąć 
można z zestawionych przez Martina Wehrmanna przekazów źródłowych. Wy-
nika z nich, że parafia po 1376 roku miała problemy finansowe43, a w 1402 roku 
z powodu braku gotówki opat klasztoru św. Michała w Bambergu jako patron 
szczecińskiej fary św. Jakuba wydał pozwolenie na zaciągnięcie pożyczki – jak 
sugeruje Wehrmann – „być może dla ukończenia przebudowy” (Wehrmann 
1887, 388). Pożyczki w wysokości znacznej sumy 600 marek vinkenogen zgodził 
się udzielić szczeciński rajca Heinrich Pawel (Wehrmann 1887, 389). Rada miej-
ska już od końca lat sześćdziesiątych XIV wieku stała się głównym protektorem 
kościoła św. Jakuba. Od tego czasu znacznie wzrosła liczba fundacji dokonywa-
nych przez radę bądź jej członków w farze44. Nie dają one jednak wyraźnego 
obrazu na temat dochodów fabricae ecclesiae. Często trudno rozróżnić, czy dana 
fundacja dotyczyła nowego ołtarza bądź ustanowienia wikarii przy istniejącym 
już ołtarzu (w tym wypadku pomnażane były jedynie dochody duchownych), 
czy też odnosiła się do fundacji nowej kaplicy, co miałoby znaczenie dla kasy bu-
dowlanej. Szereg kaplic i ołtarzy w farze pozostawało również pod patronatem 
poszczególnych cechów, lecz także i w tym wypadku nie mamy pewności, czy 
patronat ten był wynikiem fundacji ołtarza czy też całej kaplicy (lub też zapisu 
fundatora związanego w pewien sposób z danym cechem bądź bractwem). Nie 
wnosząc wielu informacji na temat kasy budowlanej, przekazy te dają jednak 
obraz zamożnej społeczności miejskiej, szukającej możliwości do reprezentacji 
w przestrzeni kościoła farnego. 

W przypadku kołobrzeskiej kolegiaty Panny Marii sytuacja ze źródłami z lat 
po 1370 roku przedstawia się jeszcze gorzej. Brakuje przekazów dotyczących 
nie tylko finansowania, ale i samej budowy południowej nawy zewnętrznej kor-
pusu; jedynie w 1379 roku wzmiankowana jest kaplica Mariacka, która stała się 

43 Następca przeora Henryka ze Szczecina skarżył się na pozostawione przez niego długi. Naj-
wyraźniej zastawił on część dóbr kościelnych (Wehrmann 1887, 373).

44 Wraz ze śmiercią Barnima III w 1368 r. zainteresowanie książąt kościołem św. Jakuba, cieszą-
cego się dotychczas znacznym wsparciem władców, odczuwalnie zmalało. 
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punktem wyjścia do jej budowy45. Późniejsze określenie Badengang z pewnością 
łączyć można z nazwiskiem kołobrzeskiej rodziny rajców i burmistrzów. Czy 
jednak budowę zewnętrznej nawy południowej należy na tej podstawie wią-
zać z fundacją rajcy o nazwisku Bade, pozostaje kwestią otwartą. Nieco lepiej 
udokumentowane jest powstanie północnej nawy zewnętrznej, Holkengang, 
której punktem wyjścia stała się budowa dwukondygnacyjnej kaplicy, ufun-
dowanej przed 1386 rokiem przez burmistrza Wincentego Holka (Holkena), 
a uposażonej w 1414 roku przez jego synów (Riemann 1873, 459). Także i tu 
nie ma jednak źródeł potwierdzających rozbudowę wspomnianej kaplicy do 
długości zewnętrznej nawy bocznej. Istnieją zatem wskazania co do udziału 
zamożnych – jak widać m.in. po fundacji aż trzech ołtarzy do rodzinnej kaplicy 
przez synów Holkena – rodzin rajców kołobrzeskich w rozbudowie korpusu 
kolegiaty po 1370 roku, ale brakuje informacji na temat finansowania owych  
inwestycji budowlanych. 

Jeszcze bardziej zagadkowa jest kwestia budowy chóru stargardzkiego. Pod-
czas gdy nie dziwi tak bardzo fakt podjęcia szeroko zakrojonych inwesty-
cji przy głównych kościołach miejskich w Szczecinie czy Kołobrzegu, skala  
i innowacyjność przedsięwzięcia, którego podjęto się w zdecydowanie słabszym 
gospodarczo Stargardzie, jest zaskakująca. W przeciwieństwie do Szczecina  
i Kołobrzegu, które w dekadzie trwania konfliktu z Waldemarem terminowo 
wywiązywały się ze swych zobowiązań płatniczych wobec innych miast, co  
z pewnością świadczyło nie tylko o ich zaangażowaniu w sprawę, lecz również 
o możliwościach finansowych obu ośrodków, Stargard po zakończeniu drugiej 
wojny z Danią wciąż jeszcze zalegał z zapłatą kwoty 1626 marek lubeckich za 
pierwszą wojnę46, której najprawdopodobniej mimo skarg i napomnień ze stro-
ny poszkodowanych miast związkowych ostatecznie nigdy nie uiścił. Nie dość, 
że miasto – jak wspomniano wyżej – w związku z niewielkim wystawionym 
przez siebie kontyngentem zbrojnym otrzymało jedynie skromne odszkodo-
wania wojenne i miało niewielki udział w dochodach z przejętych po pokoju 
stralsundzkim zamków duńskich, to jeszcze w roku 1374 zmuszone było do 
wykupienia od księcia szczecińskiego Świętobora III przysługującego mu, 
właściwie zgodnie z przywilejem lokacyjnym, prawa do wolnej żeglugi na Inie  
i Zalewie Szczecińskim (nie uznawanego jednak przez książąt pomorskich), 
płacąc za nie niebagatelną sumę 7000 marek vinkenogen (równowartość 3500 
marek lubeckich) (Kratz, Klempin 1865, 361; Gaziński 1985, 178–179).

45 Dokument ten dotyczy fundacji wikarii w kaplicy Panny Marii po południowej stronie kor-
pusu nawowego przez braci Lewenow (Wachsen 1767, 474; Riemann 1873, 458).

46 Ostateczne obliczenie kosztów wojny i odpowiednich nadpłat bądź niedopłat poszczegól-
nych miast nastąpiło na zjeździe miast 25 V 1364 r. w Lubece (HR I, nr 325).
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W tym świetle pojawia się pytanie, kto mógł sfinansować budowę chóru 
obejściowego o tak złożonej strukturze i bogatej formie. Podobnie jak w przy-
padku szczecińskiej fary św. Jakuba, pozostającej pod patronatem benedyktynów 
z Bambergu, patronat nad stargardzkim kościołem Mariackim sprawowała nie 
rada miejska, lecz joannici. Moje badania nad kompetencjami joannitów jako 
patronów fary stargardzkiej wykazały jednak, że ich pole działania ograniczało 
się jedynie do spraw duchowych (pobożne fundacje, porządek mszalny itp.), 
natomiast kwestie budowlane i tu – tak jak było to powszechnie przyjęte – po-
zostawały w rękach świeckich witryków, związanych z radą miasta47. Przekazy 
źródłowe z lat po 1370 roku znowuż dają dość ograniczony wgląd w kwestię 
finansowania budowy monumentalnego chóru. Z lat 1384 oraz 1388 pochodzą 
informacje o fundacjach kaplic przy obejściu nowego chóru stargardzkiego 
przez radę miejską bądź rajców48. Znane są jednak również przekazy dotyczące 
zaangażowania duchownych fundatorów związanych rodzinnie ze Stargardem, 
finansujących pojedyncze kaplice przy obejściu chóru49. Także i tu materiał źró-
dłowy jest zbyt ubogi, aby wysnuwać na jego podstawie daleko idące wnioski 
na temat siły gospodarczej Stargardu i jego gminy. Sam nowo wybudowany 
chór fary o zaskakująco bogatej formie stanowi jednak niezbity dowód siły 
finansowej jego fundatorów, nawet jeśli w świetle zakreślonej sytuacji gospo-
darczej miasta jego budowa wydawać się może przedsięwzięciem ponad miarę  
(tym bardziej, że towarzyszyły mu także inwestycje budowlane przy miejsco-
wym kościele św. Jana oraz przy ratuszu). Dalsza długa historia budowy kościoła 
Mariackiego miała pokazać, że istotnie nieco się przeliczono z możliwościami. 

47 Szczegółowo na temat patronatu joannitów nad kościołem Mariackim w Stargardzie oraz miej-
scowej fabrica ecclesiae na podstawie dostępnych źródeł – Lindenhayn-Fiedorowicz 2015, 63–69.

48 Felix Boehmer podaje informację (niestety bez wskazania źródeł) o fundacji wikarii przy oł-
tarzu w jednej z kaplic obejściowych pod wezwaniem św. Andrzeja, która ponoć uposażona 
została przez radę miejską i pozostawała pod jej patronatem (Boehmer 1903, 352). Zacho-
wane przekazy źródłowe nie potwierdzają jednak tej informacji. W protokole wizytacyjnym 
z 1538 r. przytoczono natomiast treść dokumentu fundacyjnego z 1388 r., zgodnie z którym 
rodzinie rajców stargardzkich Mildenitz przekazana została wówczas ufundowana przez nią 
„nowa kaplica” (Schmidt 1878, 24).

49 Treść dokumentów w tym wypadku wyraźnie wskazuje na finansowe zaangażowanie funda-
torów w budowę. Z dokumentu z 13 IX 1409 r. wynika, że duchowny Henning von Czynna 
ufundował wcześniej przy chórze kościoła Mariackiego w Stargardzie kaplicę i teraz dla 
ufundowania wikarii in capella mea in choro parochialis ecclesie dicte stargarde ku czci Boga Wszech-
mogącego, Panny Marii, Bożego Ciała i wszystkich Świętych przekazał szereg dóbr ziem-
skich (Landesarchiv Greifswald rep. 38b U Stargard, nr 27). W dokumencie z 30 V 1404 r.  
duchowny Henning Zallentin, urodzony w Stargardzie, wówczas czynny jako wikariusz  
w Lubece, przekazuje znaczną sumę pieniędzy i nieruchomości na rzecz kaplicy, która z jego 
środków została wybudowana: capella Ecclesiae beatae Mariae virginis indicta Stargard annexa & ex 
propiis suis bonis adeo collatis fabricata & constructa, erecta seu fundata in honorem omnium sanctorum 
angelorum (Schöttgen, Kreysig 1760, 75, nr 120).
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Najwyraźniej jednak to właśnie potrzeba reprezentacji oraz duma pobudzona 
udziałem w zwycięskim międzynarodowym konflikcie, a może i powoli budząca 
się już wówczas konkurencja i chęć wyjścia z cienia wpływowego Szczecina 
były silniejsze aniżeli racjonalne względy finansowe. Zdecydowano się więc 
na realizację dzieła wysokiej klasy, stawiającego w cieniu stare wzorce lubeckie 
czy stralsundzkie.

Repertuar form, który wprowadził mistrz nowego chóru kościoła Mariackie-
go w Stargardzie, wykraczał znacznie poza horyzonty umysłowe miejscowych 
kupców. Wytłumaczenia zachodnioeuropejskich inspiracji, odzwierciedlających 
się w formach chóru stargardzkiego, nie należy zatem szukać w dalekosiężnych 
kontaktach handlowych mieszczan stargardzkich, którzy w trakcie swoich po-
dróży mogli zaznajomić się z prestiżowymi realizacjami budowlanymi Europy 
Zachodniej. W obliczu nowszych badań nad funkcjonowaniem Hanzy wydaje 
się natomiast bardzo prawdopodobne, że za pośrednictwem sieci partnerskich 
kontaktów międzykupieckich możliwe było sprowadzenie do poszczegól-
nych miast związkowych nie tylko odpowiednich towarów czy dzieł sztuki, 
lecz również odpowiedniego rzemieślnika czy mistrza budowlanego. Kupcy  
z mniejszych miast hanzeatyckich poprzez swoje kontakty ze współpracow-
nikami z pobliskich większych ośrodków mogli korzystać z ich dalekosiężnej 
sieci partnerskiej i sprowadzić wysokiej klasy budowniczego. W kontekście tych 
rozważań nie ma większego znaczenia, czy w przypadku Stargardu był nim 
faktycznie Henryk Brunsberg, czy też inny mistrz, który w chórze stargardzkim 
stworzył wzorzec później jedynie powielany, m.in. przez Brunsberga. Faktem 
jest natomiast, że do raczej drugorzędnego miasta hanzeatyckiego o ograniczo-
nej roli gospodarczej trafił wówczas wybitny budowniczy, który stworzył w nim 
imponujące dzieło o wzorcowym charakterze. 

W podsumowaniu powyższych rozważań nasuwa się wniosek, że zapewne 
istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaangażowaniem się Szcze-
cina, Stargardu i Kołobrzegu w zwycięską wojnę z Waldemarem a realizacją 
innowacyjnych inwestycji budowlanych w tych ośrodkach po jej zakończeniu. 
Zwraca uwagę fakt, że rozkwit późnogotyckiej architektury sakralnej na Po-
morzu Zachodnim, obserwowany od ostatniej ćwierci XIV wieku, miał swój 
początek właśnie w tych trzech miastach. W przeciwieństwie do silniejszych 
gospodarczo miast kupieckich w zachodniej części Księstwa Pomorskiego, 
szczególnie Stralsundu, które okres rozkwitu monumentalnej architektury 
miejskiej przeżyły już w pierwszych dekadach XIV wieku i po triumfie nad 
Waldemarem nie miały potrzeby wznoszenia nowych, bardziej prestiżowych 
budowli sakralnych czy municypalnych50, ośrodki położone we wschodniej 

50 Tematykę tę w odniesieniu do Stralsundu w przekonujący sposób omówił Jens Holst (2004).
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części Księstwa Pomorskiego nie miały wówczas jeszcze nasyconego rynku 
budowlanego. Teza uznająca pokój w Stralsundzie za szczytowy moment potęgi 
Hanzy i punkt wyjścia rozkwitu jej miast członkowskich z pewnością może 
być kwestionowana w odniesieniu do wielkich miast wendyjskich, które swój 
szczyt rozwoju gospodarczego i architektonicznego osiągnęły już przed konflik-
tem z Waldemarem. W przypadku Szczecina, Kołobrzegu i Stargardu aktywny 
udział w wojnach z Danią oraz w zawarciu układu pokojowego w Stralsundzie 
miał jednak najwyraźniej decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju nie tylko 
gospodarczego, lecz również budowlanego. Na polu budownictwa sakralnego 
zaowocował bowiem imponującymi realizacjami, które wytyczły nowe szlaki 
w rozwoju architektury późnogotyckiej nie tylko Pomorza Zachodniego, ale 
i sąsiadujących z nim regionów. Hipotezę tę należałoby oczywiście poprzeć 
badaniami historycznymi nad zmianami mentalności i rozwojem duchowości 
mieszczaństwa w ośrodkach hanzeatyckich po zakończeniu wojen z Waldema-
rem, a także studiami nad ówczesną sytuacją finansową miast i mieszczaństwa 
zachodniopomorskiego. Z pewnością bardzo ważne byłoby przeprowadzenie 
kwerendy archiwalnej w zasobach archiwów miejskich w szeroko pojętym 
obszarze basenu Morza Bałtyckiego, a także i Północnego. Szczegółowa ana-
liza dokumentów miejskich czy też korespondencji przedstawicieli rodzin 
kupieckich (rajców) ze Szczecina, Kołobrzegu i Stargardu, zapewne w jakiejś 
liczbie rozproszonej po archiwach miast hanzeatyckich, a pomijanej dotychczas  
w wydawnictwach źródłowych, mogłaby znacznie rozjaśnić obraz nie tylko 
zasięgu kontaktów handlowych kupców zachodniopomorskich, ale również siły 
finansowej przypuszczalnych inicjatorów inwestycji budowlanych w rodzimych 
miastach. Zaskakujące rozmachem dzieła architektury same w sobie stanowią 
natomiast dowód ambicji i determinacji swych fundatorów.
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Ryc. 2. Szczecin, kościół św. Jakuba, widok chóru od północnego wschodu. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 2. Szczecin, Cathedral Basilica of St James the Apostle, view of the choir from the north-east.  
Photograph by Ch. Herrmann

Ryc. 1. Szczecin, kościół św. Jakuba, widok od południa. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 1. Szczecin, Cathedral Basilica of St James the Apostle, view from the south. Photograph 
by Ch. Herrmann
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Ryc. 3. Szczecin, kościół św. Jakuba, widok chóru od wschodu. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 3. Szczecin, Cathedral Basilica of St James the Apostle, view of the choir from the east. 
Photograph by Ch. Herrmann
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Ryc. 4. Szczecin, kościół św. Jakuba, elewacja południowej nawy bocznej. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 4. Szczecin, Cathedral Basilica of St James the Apostle, elevation of the south side aisle. 
Photograph by Ch. Herrmann
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Ryc. 6. Szczecin, kościół św. Jakuba, północna strona obejścia chóru. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 6. Szczecin, Cathedral Basilica of St James the Apostle, northern side of the ambulatory. 
Photograph by Ch. Herrmann



271

Ryc. 7. Stargard, kościół Mariacki, widok chóru od południowego wschodu. Fot. M. Fiedorowicz
Fig. 7. Stargard, St Mary’s Church, view of the choir from the south-east. Photograph by  
M. Fiedorowicz
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Ryc. 9. Stargard, kościół Mariacki, fragment dekoracji wimpergowo-maswerkowej na elewacji 
chórowej. Fot. M. Fiedorowicz
Fig. 9. Stargard, St Mary’s Church, fragment of tracery decoration on the choir elevation. Photo-
graph by M. Fiedorowicz
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Ryc. 10. Stargard, kościół Mariacki, wnętrze z widokiem na chór. Fot. M. Fiedorowicz
Fig. 10. Stargard, St Mary’s Church, interior with a view of the choir. Photograph by M. Fie-
dorowicz
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Ryc. 11. Stargard, kościół Mariacki, północna strona obejścia chóru. Fot. M. Fiedorowicz
Fig. 11. Stargard, St Mary’s Church, northern side of the choir ambulatory. Photograph by M. Fie-
dorowicz
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Ryc. 13. Stargard, kościół Mariacki, dekoracyjne wieńce nisz wimpergowych na filarach chóro-
wych. Fot. M. Fiedorowicz
Fig. 13. Stargard, St Mary’s Church, decorative Wimperg niches on choir pier. Photograph by 
M. Fiedorowicz



278

Ryc. 14. Szczecin, kolegiata Marii Panny, widok od południa. Wg: Fredrich 1918, ryc. 6
Fig. 14. Szczecin, St Mary’s Collegiate Church, view from the south. After: Fredrich 1918, fig. 6
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Ryc. 15. Szczecin, kolegiata Marii Panny, widok od południa. Wg: Fredrich 1918, ryc. 7
Fig. 15. Szczecin, St Mary’s Collegiate Church, view from the south. After: Fredrich 1918, fig. 7
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Ryc. 17. Kołobrzeg, kolegiata Marii Panny, widok od północy. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 17. Kołobrzeg, Co-Cathedral Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, view 
from the north. Photograph by Ch. Herrmann
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Ryc. 18. Kołobrzeg, kolegiata Marii Panny, wnętrze z widokiem na chór. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 18. Kołobrzeg, Co-Cathedral Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, inte-
rior with a view of the choir. Photograph by Ch. Herrmann
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Ryc. 19. Kołobrzeg, kolegiata Marii Panny, korpus nawowy, widok w kierunku południowo- 
-zachodnim. Fot. Ch. Herrmann
Fig. 19. Kołobrzeg, Co-Cathedral Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, nave 
and side aisles, looking south-west. Photograph by Ch. Herrmann
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Ryc. 20. Kołobrzeg, kolegiata Marii Panny, korpus nawowy, widok w kierunku północnym. Fot. 
Ch. Herrmann
Fig. 20. Kołobrzeg, Co-Cathedral Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, nave 
and aisles, looking north. Photograph by Ch. Herrmann
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Treaty of Stralsund and the peak development of the late Gothic church 
architecture in Western Pomerania: links between politics, economy  

and demand for building
Summary

In 1362–1370, in the face of the conflict of the Hanseatic League with Valdemar IV,  
King of Denmark, three cities in Western Pomerania: Szczecin, Stargard and Koło-
brzeg started to be more active in the Hanseatic structures, engaged in military 
activities and participated in the conclusion of the peace treaty in Stralsund. 
The victorious end of the conflict had a positive effect on the further economic 
and construction development of the three centres discussed which, unlike the 
economically stronger Wendish cities, did not have a saturated construction market 
at that time. Thus, shortly after the conflict had ended, an intense construction 
activity developed in these three cities, especially in the field of sacral architecture. 
Large-scale construction projects were undertaken at city churches, which resulted 
in particularly impressive and innovative solutions of supra-regional importance, 
dissociating from the previously dominant architectural patterns of major Wendish 
cities, and initiating the heyday of the late Gothic architecture in Western Pomerania.
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