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Od sło na 1 

DZIE CIŃ STWO I WCZE SNA MŁO DOŚĆ

Dziesiątego sierp nia 1296 ro ku nasz bo ha ter uj rzał świa tło dzien ne. O je -
go pierw szych la tach ży cia wie my nie wie le, ale to jest sy tu acja dość ty powa
dla śre dnio wie cza. Za cho wa na do ku men ta cja do ty czy prze cież za zwy czaj
lu dzi do ro słych, któ rzy mie li istot ny wpływ na bieg wy da rzeń, o dzie ciach
nie moż na z re gu ły te go po wie dzieć, na wet o dzie ciach ro dów pa nu ją cych.
Po za tym trud no do praw dy by ło prze wi dzieć, że owo nie mow lę płci mę -
skiej zro bi póź niej tak za wrot ną ka rie rę w ów cze snym świe cie. 

Za mek Luk sem burg, gdzie na ro dził się Jan, sta no wił cen trum hrab stwa,
któ re mia ło już dość dłu gą hi sto rię, ale do pie ro od nie daw na ży cie ule gło tam
znacz ne mu przy spie sze niu. Po cząt ków do szu ku ją się hi sto ry cy w X wie -
ku, gdy uzna wa ny za za ło ży cie la ro du Zyg fryd, po cho dzą cy z tzw. ro dzi -
ny ar deń skiej wy wo dzą cej swe ko rze nie od Ka ro lin gów, pod pi sał umo wę
o wy mia nie ziem z opac twem be ne dyk tyń skim św. Ma ksy mi na w Tre wi -
rze. W za mian za zie mie usy tu owa ne w Feu len koło Ech ter nach otrzy mał
za mek zbu do wa ny na ska li stym cy plu nad rze ką Al zet te. Tak po wstał Luk -
sem burg, któ ry na zy wał się wów czas Luc ilin bur huc, co w wol nym tłu ma -
cze niu ozna cza „ma ły za mek”. Te po cząt ki są na po ły le gen dar ne, jak to
zazwy czaj się dzie je w od nie sie niu do „pra oj ców” czy pro to pla stów dy na -
stii eu ro pej skich (zresz tą nie tyl ko eu ro pej skich), a w przy pad ku Luk sem -
bur ga do cho dzi jesz cze po stać, któ ra sta ła się jed ną z naj po pu lar niej szych
w li te ra tu rze i folk lo rze eu ro pej skim, a mia no wi cie Me lu zy na. Ta mi tycz -
na wróż ka mor ska, któ ra w po ło wie po sia da ła cia ło wę ża al bo smo ka, ucho -
dzi za pra mat kę owe go Zyg fry da, a za ra zem dy na stii Luk sem bur gów, a ja -
ko do bra wróż ka czu wa nad bez pie czeń stwem i po myśl no ścią kra ju.
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Zyg fryd po zo sta wił za mek luk sem bur ski z przy le gło ścia mi najmłod sze -
mu sy no wi, Fry de ry ko wi. Ta ga łąź ro du wy ga sła po mie czu w 1136 ro ku
na Kon ra dzie II, zaś ca łe te ry to rium prze ję li hra bio wie z Na mur, hrab stwa
po ło żo ne go na pół noc ny wschód od Luk sem bur ga. Ostat ni mę ski po to mek
ro du z Na mur, Hen ryk I zwa ny Śle pym, nie miał sy nów i zo sta wił po so -
bie tyl ko cór kę Er me zyn dę uro dzo ną w 1186 ro ku. Chcąc za bez pie czyć na
przy szłość lo sy kra ju, za rę czył ją już w wie ku dwóch lat z hra bią Szam pa -
nii, ale te pla ny mał żeń skie nie zo sta ły zre ali zo wa ne. Er me zyn da oka za ła
się osób ką bar dzo przed się bior czą i po śmier ci oj ca wy szła za mąż za hra -
bie go Ba ru Tybal da. Po śmier ci mał żon ka w 1214 ro ku odzie dzi czy ła po
nim hrab stwo Ba ru. Nie cie szy ła się wszak że dłu go wdo wień stwem i jesz -
cze w tym sa mym ro ku wy da ła się za księ cia Lim bur gii i mar gra bie go Ar -
lon Wal ra ma III. Po sze rze nie te ry to rium Luk sem bur ga by ło dość znacz ne,
co istot ne też, no wo przy łą czo ne zie mie – w od róż nie niu od rdzen ne go Luk -
sem bur ga, le si ste go i nie zbyt uro dzaj ne go – znacz nie le piej nada wa ły się
do upraw rol nych. Wśród na byt ków zna la zły się m.in. La ro che, Dur buy,
Thio nvil le, Fal ken ste in, Bit  burg, Li gny i Dahl. Nie mniej istot ne by ło na -
wią za nie sto sun ków len nych z feu da ła mi z Lam pach, Bi sen bach, Schönber -
gu, Chi ny, Li gny, Lin stern, Bur sche id, Sept fon ta ines, Salm czy Bo land. Dłu -
gie rzą dy Er me zyn dy – zmar ła w 1247 ro ku – to okres bar dzo po myśl ny
dla dzie jów Luk sem bur ga, na byt kom te ry to rial nym to wa rzy szył roz wój
miast i han dlu, za kła da nie no wych klasz to rów, w su mie po zo sta wi ła po so -
bie zwar te pań stwo, da jąc mu pod sta wy pod przy szły roz wój.

Cięż kie chwi le prze ży wał Luk sem burg w okre sie woj ny o suk ce sję lim -
bur ską w la tach 80. XIII wie ku. Jej przy czy ną był spór o dzie dzic two po
je dy nej cór ce ostat nie go księ cia Lim bur gii Wal ra ma V, Irm gar dzie. Po śmier -
ci oj ca Irm gar da po da ro wa ła ca łą Lim bur gię swe mu mę żo wi Re inal do wi
von Gel dern. Pa no wa nie nad ty mi te re na mi da wa ło Re inal do wi ty tuł księ -
cia ca łej Dol nej Lo ta ryn gii, co po twier dził król nie miec ki Ru dolf I Habs -
burg w 1282 ro ku. Irm gar da zmar ła w 1283 ro ku, a po nie waż mał żeń stwo
nie po sia da ło po tom stwa, po wsta ły spo ry o dzie dzi cze nie, po nie waż pra -
wo dy na stycz ne nie gwa ran to wa ło suk ce sji krew nym w li nii żeń skiej. Wśród
pre ten den tów do tro nu po ja wił się m.in. bra ta nek zmar łe go Wal ra ma V
Adolf V von Berg, zaś Re inald von Gel dern zy skał po par cie dziad ka na -
sze go bo ha te ra Ja na Luk sem bur skie go Hen ry ka III Luk sem bur skie go, je -
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go bra ta Wal ra ma de Li gny, je go ku zy na Wal ra ma von Val ken burg, Wal -
ra ma von Jülich i kil ku in nych moż no wład ców. Po cząt ko wo ne go cja cje prze -
bie ga ły spo koj nie i wy da wa ło się, że na stęp cę tro nu Lim bur gii uda się wy -
ło nić w dro dze po ro zu mie nia. Sy tu acja zmie ni ła się ra dy kal nie, gdy do ak -
cji wkro czył ksią żę Jan I Bra banc ki, któ ry pra gnął ob jąć wła dzę nad ca łą
Dol ną Lo ta ryn gią, przy łą cza jąc do niej Lim bur gię. W 1283 ro ku wy po wie -
dział woj nę Re inal do wi. Przez na stęp ne 5 lat do cho dzi ło do drob nych po -
ty czek, któ re do pro wa dzi ły do cał ko wi te go spu sto sze nia Lim bur gii, ale de -
cy du ją ca pró ba sił na stą pi ła w 1288 ro ku pod Wor rin gen ko ło Ko lo nii.

By ła to du ża i krwa wa bi twa. Prze ciw ko Ja no wi I Bra banc kie mu wy stą -
pił dziad Ja na Luk sem bur skie go, Hen ryk III. W ko ali cji zmon to wa nej, aby
za po biec rosz cze niom Ja na Bra banc kie go, zna lazł się rów nież ar cy bi skup
Ko lo nii Zyg fryd von We ster burg, któ ry oba wiał się o utra tę swych wpły -
wów w Dol nej Nad re nii, a tak że m.in. lim bur ski ród ry cer ski Ska ve driesch,
Re inald von Gel dern i Wal ram von Val ken burg. W ma ju 1288 ro ku Hen -
ryk III Luk sem bur ski skie ro wał swe woj ska w stro nę Ko lo nii. W koń cu maja
spo tkał się z Re inal dem von Gel dern i je go sprzy mie rzeń ca mi w Val ken -
bur gu i tam Re inald od sprze dał pra wa do księ stwa Gel drii za 40 000 de na -
rów bra banc kich dzia do wi Ja na Luk sem bur skie go i je go bra tu Wal ra mo -
wi. Zi ry to wa ny ty mi uzgod nie nia mi Jan I Bra banc ki wy ru szył w kie run ku
Val ken bur ga, a po tem Ko lo nii. Ksią żę bra banc ki pla no wał m.in. zbu rze nie
zam ku w Wor rin gen na le żą ce go do wro gie go mu ar cy bi sku pa Zyg fry da
von We ster burg. Wła śnie pod Wor rin gen od by ła się 5 czerw ca bi twa. Naj -
bar dziej nas in te re su ją ce si ły luk sem bur skie za ję ły po zy cje na prze ciw Bra -
bant czy ków. By ła to środ ko wa część fron tu i tam wła śnie wy bu chła nie zwy -
kle gwał tow na wal ka. W jej efek cie zgi nę ła du ża część przy wód ców dy -
na stii Luk sem bur gów, w tym sam dziad Ja na Luk sem bur skie go Hen ryk III,
je go brat Wal ram, sy no wie Bal dwin i Hen ryk, Hen ryk von Ho uf fa li ze i kil -
ku in nych krew nych. Zma ga nia trwa ły do go dzi ny siedemnastej i za koń -
czy ły się zde cy do wa nym trium fem ar mii księ cia bra banc kie go. Oce nia się,
że w bi twie star ło się oko ło 10 000 wal czą cych, cho ciaż pa mię tać na le ży,
że wszel kie ob li cze nia i sta ty sty ki bi tew śre dnio wiecz nych są za wsze wiel -
ce przy bli żo ne, a au to rzy po da ją bar dzo roz bież ne sza cun ki, czę sto zwią -
za ne z orien ta cją po li tycz ną czy na ro do wą, ja ką re pre zen to wa li. Do mi no -
wa li pod Wor rin gen wo jow ni cy kon ni, ale udział pie cho ty był dość znacz -
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ny po obu stro nach. Na po lu bi twy pa dło oko ło 1100 wal czą cych, a dal szych
700 zmar ło póź niej w wy ni ku ran. W Ko lo nii na li czo no po wal ce 700 wdów.
Ja ko cie ka wost kę war to od no to wać istot ny wpływ pie cho ty chłop skiej, któ -
ra w znacz nym stop niu prze są dzi ła o lo sach kon fron ta cji. Chło pi zdo by li
wóz fla go wy ar cy bi sku pa ko loń skie go, co spo wo do wa ło osta tecz ne zła ma -
nie opo ru je go wojsk. Ob ser wa to rzy cha rak te ry zu ją ich po sta wę jed nak ja -
ko bar dzo cha otycz ną. Ata ko wa li po dob no wszyst kich ry ce rzy, któ rzy im
sta nę li na dro dze, nie pa trząc, czy re pre zen tu ją oni wro ga, czy so jusz ni ka,
stąd wie lu ry ce rzy wo la ło dać się wziąć do nie wo li ry cer stwu wro ga, niż
na ra żać się na śmierć z rę ki roz ju szo nych chło pów. Moż na się tu do my ślać
tak że uze wnętrz nie nia na pla cu bo ju ja kichś kon flik tów spo łecz nych i nie -
na wi ści bied nych wo bec bo ga tych, ale ata ko wa nie przez pie cho tę chłop -
ską wo jow ni ków kon nych bez oglą da nia się na to, czy wal czą ze „swo imi”,
czy z „ob cy mi” wy ni ka ło rów nież z pew no ścią ze sła bej orien ta cji w zgieł -
ku bi tew nym. Z jed nej stro ny ma my brak zna jo mo ści zna ków roz po znaw -
czych, ja ki mi by ły dla za ku tych w zbro je ry ce rzy her by, z dru giej ko niecz -
ność szyb kie go ata ku czy obro ny nie po zo sta wia ła cza su na za sta na wia nie
się nad „przy na leż no ścią” prze ciw ni ka.

Kon se kwen cje tej waż nej bi twy by ły wie lo ra kie. Wo jow ni czy ar cy bi skup
Zyg fryd von We ster berg zo stał jeń cem hra bie go Adol fa V von Berg i przez
pra wie rok prze by wał w nie wo li. Po wyj ściu na wol ność mu siał za pła cić
12 000 ma rek zwy cięz com i zrzec się praw do spor nych ziem. Kil ka zam -
ków, w tym Wor rin gen, mia ło zo stać ro ze bra nych. Ksią żę bra banc ki otrzy -
mał 1 wrze śnia 1292 ro ku księ stwo Lim bur gii od no wo mia no wa ne go kró -
la rzym sko -nie miec kie go Adol fa von Na ssau, a w her bie bra banc kim wkrót -
ce zna lazł się lew lim bur ski. Śmierć czo ło wych przed sta wi cie li ro du
Luk sem bur gów pod Wor rin gen nie do pro wa dzi ła jed nak do ja kie goś głęb -
sze go za ła ma nia kra ju. Wła dzę prze jął naj star szy ży ją cy syn Hen ry ka III,
Hen ryk IV, póź niej szy ce sarz, któ ry w chwi li śmier ci oj ca miał oko ło 13 lat.
W je go imie niu kra jem za rzą dza ła mat ka Be atry cze Bra banc ka. Przy szły
ce sarz miał jesz cze dwóch bra ci, Wal ra ma oraz Bal dwi na, przy czym ten
ostat ni, naj młod szy, zro bi nie ba wem bły sko tli wą i szyb ką ka rie rę, zo sta jąc
(po stu diach w Pa ry żu) w wie ku 22 lat ar cy bi sku pem Tre wi ru, na któ ry to
urząd wy bra ła go tre wir ska ka pi tu ła. By ło to nie zwy kle pre sti żo we sta no -
wi sko, gdyż ar cy bi skup Tre wi ru wcho dził w skład ko le gium sied miu elek -
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to rów, któ rzy wy bie ra li kró lów nie miec kich i ce sa rzy rzym skich. Przy po -
mnij my, że oprócz czte rech świec kich do stoj ni ków znaj do wa ło się tam
trzech ar cy bi sku pów: Mo gun cji, Ko lo nii i Tre wi ru. 

Już czte ry la ta po bi twie pod Wor rin gen – dość nie ocze ki wa nie – do szło
do za war cia po ro zu mie nia po mię dzy Bra ban cją i Luk sem bur giem, co
w znacz nym stop niu sta ło się za spra wą sta rań kró la Fran cji Fi li pa IV Pięk -
ne go. Mąż zmar łej w 1283 ro ku hra bian ki lim bur skiej Irm gar dy Re inald von
Gel dern zrzekł się pre ten sji do Lim bur gii i skło nił zwy cięz cę spod Wor rin -
gen, Ja na I Bra banc kie go, do po go dze nia się z Luk sem bur ga mi. Trud no by -
ło wszak że wcze śniej ocze ki wać, że po ro zu mie nie to zo sta nie przy pie czę -
to wa ne przez mał żeń stwo cór ki Ja na I Bra banc kie go, Mał go rza ty z Hen -
ry kiem IV Luk sem bur skim. Tak oto śmier tel ny wróg oj ca Hen ry ka IV
za bi te go pod Wor rin gen, ksią żę bra banc ki, zo stał te ściem je go naj star sze -
go sy na. Po nie waż ta kim skom pli ko wa nym spra wom to wa rzy szy ły czę sto
pew ne za cho wa nia ry tu al ne, tu taj też przy pusz czal nie do szło do swo iste -
go sym bo licz ne go „od ku pie nia” śmier ci Hen ry ka III i prze la nej pod Wor -
rin gen krwi. Oto Wau thier de Bis do me, ry cerz, któ ry miał w tej bi twie za -
dać dzia do wi Ja na Luk sem bur skie go śmier tel ną ra nę, po ja wił się tak że na
uro czy stym ślu bie mło dej pa ry 9 czerw ca 1292 roku w Te rvu ren. Wstę pu -
ją cy w zwią zek mał żeń ski Hen ryk IV po dał Wau thie ro wi wspa nia ło myśl -
nie rę kę na znak prze ba cze nia i po go dze nia, od no sząc ten gest za po śred -
nic twem ry ce rza do księ cia Bra ban cji, w któ re go służ bach Wau thier wo jo -
wał. Spek takl ten mu siał wy wo łać spo re wra że nie na pu blicz no ści, a sta nu
du cha mło dziut kie go pa na mło de go ści ska ją ce go dłoń mor der cy swe go oj -
ca mo że my się tyl ko do my ślać. Być mo że po trak to wał go ja ko prag ma tycz -
ny gest czy sto po li tycz ny. Nie za leż nie od stro ny emo cjo nal nej, z pew no -
ścią przy niósł on w przy szło ści spo re pro fi ty dla dy na stii luk sem bur skiej,
jak i dla sa me go kra ju. Skąd inąd mał żeń stwo oj ca Ja na Luk sem bur skie go
Hen ry ka IV z Mał go rza tą Bra banc ką oka za ło się bar dzo szczę śli we. Rów -
no lat ko wie (być mo że Mał go rza ta by ła o rok młod sza) do cze ka li się ra zem
sy na i dwóch có rek. Syn to oczy wi ście bo ha ter tej książ ki Jan Luk sem bur -
ski i on na tu ral nie przy cią gał głów ną uwa gę dwo ru ja ko pier wo rod ny na -
stęp ca tro nu. Je go młod sze sio stry wszak że rów nież zro bi ły pięk ne ka riery
mię dzy na ro do we i za ję ły na eu ro pej skiej sce nie po li tycz nej waż ne miej sca.
Ma ria, uro dzo na w 1304 ro ku, zo sta ła dru gą żo ną kró la Fran cji Ka ro la IV
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Pięk ne go, a młod sza od niej o rok Be atry cze wy szła za przed sta wi cie la dy -
na stii An de ga we nów, kró la Wę gier Ka ro la Ro ber ta. Z ko lei Mał go rza ta Bra -
banc ka to wa rzy szy ła mę żo wi w je go suk ce sach, gdy w 1308 ro ku Hen ryk
zo stał wy bra ny na kró la Nie miec. Mał żon kę wraz z nim uko ro no wa no na
kró lo wą. Wzię ła z mę żem udział w wy pra wie do Ita lii w 1310 ro ku po ko -
ro nę ce sar ską. Pod czas ob lę że nia Bre scii źle się po czu ła (być mo że wsku -
tek za ra zy) i zmar ła kil ka mie się cy póź niej w Ge nui. Tam też zo sta ła po -
cho wa na w ko ście le św. Fran cisz ka. Mał żo nek, któ ry od 1312 ro ku no sił
god ność ce sar ską, w 1313 ro ku zle cił sław ne mu rzeź bia rzo wi i ar chi tek to -
wi Gio van nie mu Pi sa no wy ko na nie w Ge nui na grob ka Mał go rza ty. Ten go -
tyc ki mo nu ment uwa ża ny jest za ostat nie wiel kie dzie ło ar ty sty.

Po ro zu mie nie po mię dzy Luk sem bur giem a Bra ban cją by ło efek tem – jak
wspo mnie li śmy – dzia łań kró la Fran cji Fi li pa IV Pięk ne go. W tym okresie
za czy na się ści ślej sze współ dzia ła nie eli ty wła dzy Luk sem bur ga z dwo rem
fran cu skim. Mał go rza ta Bra banc ka by ła zresz tą bra ta ni cą kró la Fran cji, więc
mał żeń stwo Hen ry ka IV si łą rze czy wpro wa dzi ło go do sfe ry bliż szych kon -
tak tów z Fran cją. Dla nie wiel kie go Luk sem bur ga by ła to z pew no ścią wiel -
ka szan sa, by wy pły nąć na szer sze wo dy w po li ty ce eu ro pej skiej. Pań stew -
ko po ło żo ne na po gra ni czu wpły wów nie miec kich i fran cu skich te raz za -
czy na ło się wy raź nie opo wia dać po stro nie Fran cji. Na tu ral nie za chę ty
dy na stów fran cu skich skie ro wa ne w stro nę ma łe go są sia da nie by ły bez -
in te re sow ne. Fran cja prze ło mu XIII i XIV wie ku, gdy na tro nie za sia dał Fi -
lip IV Pięk ny, by ła pań stwem o wiel kich am bi cjach i dla te go na wet tak
skrom ny na pierw szy rzut oka so jusz nik mógł oka zać się cen ny. Ry wa li -
za cja z pa pie stwem, któ ra do pro wa dzi ła do prze nie sie nia sto li cy Pań stwa
Ko ściel ne go do Awi nio nu, dą że nia do prze nik nię cia jak naj moc niej w głąb
Rze szy rzym sko -nie miec kiej, na ra sta ją ce sprzecz no ści z An glią, któ re w nie -
da le kiej per spek ty wie do pro wa dzą do woj ny stu let niej, to wszyst ko wy ma -
ga ło stwo rze nia ko ali cji o jak naj szer szym skła dzie. Ten skom pli ko wa ny
układ po wią zań i in te re sów po li tycz nych w Eu ro pie miał do pro wa dzić do
nie zwy kłej ka rie ry Luk sem bur gów, któ rzy w szyb kim tem pie wy ro śli na jed -
ną z naj wspa nial szych dy na stii na kon ty nen cie.

Sio stra księcia Jana I Brabanckiego, kró lo wa wdo wa Ma ria, za chę co na
do dzia ła nia przez bra ta, by ła jed nym z ar chi tek tów mał żeń stwa Hen ry ka
IV z Mał go rza tą Bra banc ką. Za nim do te go do szło, za pro po no wa no mło -
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de mu Hen ry ko wi, by przy był na dwór fran cu ski na wy cho wa nie. Ofer ta zo -
sta ła przy ję ta z ocho tą, a mło dy na stęp ca tro nu Luk sem bur ga otrzy my wał
za swe służ by na dwo rze w Pa ry żu wy na gro dze nie. Ta hoj ność wład ców
Fran cji wo bec dy na stii Luk sem bur gów mia ła w póź niej szym cza sie dal szy
ciąg, wie lo krot nie – o czym jesz cze bę dzie mo wa – z tej szczo dro ści ko -
rzy stać bę dzie Jan Luk sem bur ski. Oczy wi ście za wsze wią za ły się z tym
pew ne zo bo wią za nia. Wier ność Fran cji do pro wa dzi Ja na na po le bi twy pod
Crécy, gdzie zgi nie, a mło dziut ki Hen ryk IV mu siał za gwa ran to wać, że wes -
prze Fran cję w ewen tu al nym kon flik cie z An glią.

Na ro dzi ny Ja na Luk sem bur skie go 10 sierp nia 1296 ro ku sta no wi ły wy -
da rze nie wiel kiej wa gi i z je go oso bą wią za no ogrom ne na dzie je. Te nie -
zwy kłe ocze ki wa nia – był wszak sy nem przy szłe go ce sa rza, a tak że przy -
szłym kró lem Czech – to wa rzy szy ły mu wła ści wie przez ca łe ży cie, a w każ -
dym ra zie przez je go znacz ną część. W tym wła śnie nie któ rzy hi sto ry cy
upa try wa li wie lu nie kon se kwen cji czy wręcz sprzecz no ści w je go po stę po -
wa niu. Być mo że by ły to sprzecz no ści po zor ne, a wy ni ka ły one z fru stra -
cji i nie moż no ści zre ali zo wa nia wie lu pla nów i am bi cji, a syn ce sar ski jak
nikt in ny miał do nich peł ne pra wo!

Pierw sze kon tro wer sje wy ni kły przy nada niu nie mow lę ciu imie nia, oj -
ciec ob sta wał po dob no przy kon ty nu acji tra dy cji ro do wej i chciał, by syn
pier wo rod ny Hen ry ka IV nazywał się Hen ry k V. Mat ka, Mał go rza ta Bra -
banc ka, prze for so wa ła jed nak swo ją pro po zy cję i chłop czyk otrzy mał imię
Jan w na wią za niu do oj ca Ja na I Bra banc kie go. To mat ka oka zy wa ła dziec -
ku nie zwy kle wie le tro ski, dba ła o je go wy cho wa nie, a swój udział w do -
ra sta niu chłop ca mia ła też je go bab ka, dum na, wy nio sła i in te li gent na Bea -
try cze z Ave snes. W oso bie Ja na po łą czy ły się nie ja ko trzy głów ne ga łę zie
ro du Luk sem bur gów: luk sem bur sko -lim bur ska, z któ rej po cho dził je go oj -
ciec Hen ryk IV, bra banc ko -luk sem bur ska re pre zen to wa na przez je go mat -
kę Mał go rza tę Bra banc ką i – last but not le ast – ta ga łąź, któ rą do pie ro Jan
miał za ło żyć ja ko pierw szy wład ca Luk sem bur gów cze sko -mo raw skich.
Oczy wi ście naj więk szą sła wę zdo by li ci ostat ni, zwłasz cza za spra wą sa -
me go Ja na, ale tak że je go sy na Ka ro la IV Luk sem bur skie go, przy szłe go ce -
sa rza. Wra ca jąc do pod nie sio ne go wy żej wąt ku fru stra cji Ja na Luk sem bur -
skie go, to nie na le ża ło do sy tu acji zwy czaj nych by cie sy nem ce sa rza, a na -
stęp nie oj cem ko lej ne go Luk sem bur ga, któ ry osią gnął naj wyż szą świec ką
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god ność w świe cie chrze ści jań skim – ce sar ską. Ko ro na cji ce sar skiej swe -
go sy na Ka ro la IV w Rzy mie Jan już nie do cze kał, ale był z pew no ścią głów -
nym spraw cą je go wy bo ru na kró la rzym skie go.

O wy cho wa niu ary sto kra cji i przed sta wi cie li ro dów pa nu ją cych
w owych cza sach mó wi się czę sto, uży wa jąc po ję cia „dwor skie”. Ta kie też
by ło z pew no ścią wy cho wa nie ma łe go Ja na, acz kol wiek – o czym wspo -
mi na li śmy – zbyt wie lu szcze gó łów z tym zwią za nych nie zna my. Po dob -
nie jak je go oj ciec, a tak że stry jo wie Bal dwin i Wal ram, ma ły Jan wy lą do -
wał w Pa ry żu na dwo rze kró lew skim. Był to naj praw do po dob niej 1305 rok.
Trze ba po wie dzieć, że dwór Fi li pa IV, wład cy eu ro pej skie go for ma tu, da -
wał wiel kie moż li wo ści dla mło de go przy by sza. Przy po mnieć się go dzi, że
jest to okres, gdy Fran cja awan su je do ran gi po tęg mię dzy na ro do wych, 
a or ga ni za cja pań stwa przez Fi li pa IV od bie ga ła dość znacz nie od te go, co 
było wcze śniej. Jak pi sze świet ny znaw ca dzie jów Fran cji Geo r ges Du by, 
„[…] wśród po moc ni ków mo nar chii, za cie kłych w znaj do wa niu środ ków
na pro wa dze nie po li ty ki na wiel ką ska lę, po wsta ła w ostat niej ćwier ci wie -
ku XIII in na kon cep cja kró lew skiej po wa gi. Jej pro pa ga to ra mi by li zwłasz -
cza urzęd ni cy przy by li z no wych do men lan gwe doc kich, «le gi ści», kształ -
ce ni w pra wie rzym skim w szko łach Bo lo nii i Mont pel lier; stwo rzy li oni
dok try nę wła dzy kró lew skiej cał ko wi cie prze ciw staw ną po ję ciom, ja kie wy -
kształ ci ła feu dal na struk tu ra wła dzy pu blicz nej. Dla nich król Fran cji jest
«ce sa rzem w swo im kró le stwie», co ozna cza naj pierw, że jest nie za leż ny
od wszel kiej in nej wła dzy, od po wie dzial ny tyl ko przed Bo giem. Nie za leż -
ny od ce sa rza – ale Ce sar stwo od śmier ci Fry de ry ka Bar ba ros sy jest już ni -
czym na Za cho dzie. Nie za leż ny tak że od pa pie ża, i wte dy wła śnie kró le -
stwo wy zwa la się – i to gwał tow nie: wie my, jak za cię ty był za targ Fi li pa
Pięk ne go z Bo ni fa cym VIII – spod pa pie skiej ku ra te li, wła śnie wte dy Ko -
ściół Fran cji za czy na uświa da miać so bie, że sta no wi jed no li te cia ło zwią -
za ne o wie le ści ślej z kró lem niż ze Sto li cą Apo stol ską. Kto mó wi o «im -
pe rium» kró la, ten za ra zem stwier dza wy raź nie, że mu przy słu gu je, nad
wszyst ki mi pod da ny mi, wła dza su we ren na, któ rej się ni ko mu nie wol no
prze ciw sta wić. Jest to wskrze sze nie po ję cia ob ra zy ma je sta tu, a za ra zem
osta tecz ne wy do by cie po tę gi kró lew skiej z jej otocz ki feu dal nej”. Po glą -
dy te go ty pu spo ty ka my w wie lu tek stach z owych cza sów. W Rex Pa ci fi -
cus z 1302 ro ku prze czy ta my: „Pa pież nie jest naj wyż szym pa nem w spra -
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wach do cze snych kró lestw, któ re nie są pod da ne Ce sar stwu Rzym skie mu.
Ta koż i Kró le stwo Fran cuskie nie jest pod da ne Ce sar stwu, wprost prze ciw -
nie, ma – i od nie pa mięt nych cza sów mia ło – usta lo ne gra ni ce dzie lą ce je
od Ce sar stwa Rzym skie go. Tak więc pa pież nie jest pa nem Kró le stwa Fran -
cuskiego ani wła dzą zwierzch nią w spra wach do cze snych, ale je dy nie
w spra wach du cho wych, jak wszę dzie na tej zie mi […].

Przez po nad sto lat kró lo wie Fran cji cie szy li się nie na ru szo nym pra wem
do po sia da nia je dy nie Bo ga za zwierzch ni ka w spra wach do cze snych, nie
uzna wa li więc nad so bą żad ne go in ne go wład cy, ani im pe ra to ra, ani pa pie -
ża. Z te go też wy ni ka, że po sia da jąc je tak dłu go i nie prze rwa nie, zy ska li
so bie przy wi lej spra wo wa nia cał ko wi tej wła dzy we wła snym kró le stwie”.
W po dob nym du chu wy po wia dał się pro fe sor Sor bo ny Jan z Pa ry ża w dzie -
le De Po te sta te re gia et pa pa li z 1302 ro ku: „Nie jest ko niecz ne, aby wszy -
scy wier ni zjed no cze ni by li w po wszech nej wspól no cie, ale od po wied nio
do róż no rod no ści kli ma tów, ję zy ków i wa run ków spo łecz nych mo gą być
róż ne spo so by ży cia i róż ne po sta no wie nia i to, co jest do bre dla jed ne go
lu du, nie mu si być ta kie dla in ne go”.

Oczy wi ście na dwo rze funk cjo no wa ła nie tyl ko ad mi ni stra cja i urzęd -
ni cy. Dwór był tak że miej scem, gdzie dzia ło się wie le cie ka we go: od by wa -
ły się uro czy sto ści dwor skie, ce re mo nie, tur nie je ry cer skie, przyj mo wa no
za gra nicz nych po słów, zbie ra ły się są dy. Zresz tą sam Pa ryż ja ko mia sto prze -
ży wał w cza sach pa no wa nia Fi li pa IV wiel ki roz wój. Co praw da już co naj -
mniej o stu le cie wcze śniej, niż wład ca ten ob jął rzą dy, Pa ryż stał się głów -
nym cen trum eu ro pej skim na pół noc od Alp, ale do pie ro ten mo nar cha uczy -
nił to mia sto nie kwe stio no wa ną sto li cą Fran cji. Wzno szo no wie le bu dow li
lub ada pto wa no już ist nie ją ce, pla no wa no tak że grun tow ną prze bu do wę cen -
trum. To wszyst ko mu siał ob ser wo wać ma ły Jan i wie le z tych ob ser wa cji
zo sta ło mu w pa mię ci na ca łe ży cie. Przede wszyst kim zo sta ła mu sym pa -
tia, a na wet wię cej, przy wią za nie do mo nar chów fran cu skich, a mi łość do
Fran cji jest wąt kiem, któ ry prze wi ja się – z róż ną in ten syw no ścią – przez
ca łe je go burz li we ży cie. Jan mu siał tak że być świad kiem róż nych dzia łań
i za bie gów po li tycz nych i dy plo ma tycz nych, któ rych na wiel kim dwo rze
Fi li pa IV nie bra ko wa ło. Moż na się za sta na wiać, w ja kim stop niu dzia ła -
nia le gi stów sta ły się wzo rem dla je go póź niej szej ak tyw no ści, w każ dym
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ra zie ta len ty dy plo ma tycz ne Ja na Luk sem bur skie go do ce nia ne by ły w ca -
łej Eu ro pie, cze go licz ne przy kła dy po zna my w trak cie dal sze go wy wo du.

Oprócz stry jów Wal ra ma i Bal dwi na Jan dzie lił dzie ciń stwo i doj rze wa -
nie z prze by wa ją cy mi tak że na dwo rze fran cu skim przy szły mi wład ca mi
te go kra ju, Ka ro lem IV Pięk nym i Fi li pem VI Wa le zju szem. Ta przy jaźń
z dzie ciń stwa by ła póź niej kon ty nu owa na, na przykład Jan Luk sem bur ski
wziął udział w ko ro na cji Ka ro la IV Pięk ne go na kró la Fran cji 21 lu te go
1322 ro  ku w Re ims. Wte dy chy ba uzgod nio no pew ne ko li ga cje dy na stycz -
ne po mię dzy Ka pe tyn ga mi i Luk sem bur ga mi, gdyż jesz cze w tym sa mym
ro ku no wy król Fran cji wstą pił w zwią zek mał żeń ski z sio strą Ja na, Ma rią.
By ła to dru ga żo na Ka ro la IV Pięk ne go, pierw sza, Blan ka Bur gundz ka, zo -
sta ła od da lo na z dwo ru pod za rzu tem zdra dy. Z ko lei kon tak ty z Fi li pem
VI Wa le zju szem, któ ry za sia dał na tro nie fran cu skim w la tach 1328–1350,
trwa ły przez wie le lat, a naj moc niej szym spraw dzia nem tej przy jaź ni by -
ła po moc kró la cze skie go w bi twie Fran cu zów z An gli ka mi pod Crécy, gdzie 
– o czym bę dzie jesz cze sze rzej mo wa – zło żył on ofia rę krwi. In nym praw -
do po dob nym kom pa nem tych dzie cię cych i mło dzień czych lat Ja na Luk -
sem bur skie go na dwo rze fran cu skim był przy szły hra bia Eu Ra oul. Rzecz
jest praw do po dob na, gdyż w cza sach póź niej szych Ra oul wie lo krot nie po -
ja wia się w oto cze niu kró la cze skie go. War to mo że w tym miej scu opo wie -
dzieć po krót ce o oko licz no ściach śmier ci Ra oula, czło wie ka wiel ce wpły -
wo we go, ko ne ta bla, czy li głów no do wo dzą ce go ar mii fran cu skiej w woj nie
stu let niej, acz kol wiek nie ma to bez po śred nie go związ ku z na szym głów -
nym bo ha te rem (któ re go już nie by ło na tym świe cie), ale do brze od da je
ko lo ryt epo ki. Rzecz mia ła miej sce w 1350 ro ku, gdy tron fran cu ski ob jął,
po swym oj cu Fi li pie VI, Jan II Do bry. Wład ca ten dzia łał w spo sób cha -
otycz ny, ale nie zwy kle wy so ko ce nił so bie ho nor ry cer ski. Po nie waż
w pierw szym okre sie woj ny stu let niej z An glią Fran cja po no si ła nie po wo -
dze nia, Jan II pra gnął zma zać je i ogło sił wiel ką mo bi li za cję w kró le stwie
dla pa nów feu dal nych, by by li go to wi sta wić się, „gdy na dej dzie czas”. Pust -
ka w skarb cu nie po zwa la ła jed nak na pod ję cie dzia łań mi li tar nych, za to
król do ko nał czy nu, któ ry nie przy spo rzył mu do bre go imie nia. Do pro wa -
dził oto do eg ze ku cji Ra oula, przy pusz czal ne go to wa rzy sza za baw dzie cię -
cych Ja na Luk sem bur skie go. Spra wu ją cy – jak po wie dzie li śmy – funk cję
ko ne ta bla Fran cji Ra oul był czło wie kiem wy so ko usto sun ko wa nym i „tak
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pod każ dym wzglę dem uprzej mym i mi łym, że ko cha li go i po dzi wia li wszy -
scy wiel cy pa no wie, ry ce rze, da my i pan ny”. Hra bia Eu zo stał poj ma ny pod
Caen w 1345 ro ku przez kró la An glii Edwar da III Plan ta ge ne ta. Wład ca ten
ni gdy nie kie ro wał się ry cer ską za sa dą, że okup za jeń ca szla chet nie uro -
dzo ne go nie po wi nien prze kra czać wy so ko ści je go jed no rocz ne go do cho -
du, nie mó wiąc już o kwo cie, któ ra by mo gła poj ma ne go zruj no wać. Usta -
lił za tem tak wy so ki okup dla hra bie go Eu Ra oula, że ten nie mógł go ze -
brać przez czte ry la ta. Kie dy wy szedł wresz cie na wol ność, po ja wi ło się
po dej rze nie, że swo bo dę uzy skał w za mian za od stą pie nie Edwar do wi swe -
go stra te gicz ne go zam ku i hrab stwa Guînes, są sia du ją cego z Ca la is. Je dy -
nie na pod sta wie po dej rzeń, nie prze pro wa dziw szy żad ne go po stę po wa nia
są do we go ani pu blicz nej oce ny zda rze nia, król Jan roz ka zał ściąć Ra oula
na tych miast po je go po wro cie do Fran cji. Po dob no przy ja ciół hra bie go bła -
ga ją cych go o da ro wa nie mu ży cia wy słu chał w mil cze niu, a od po wie dzieć
miał, iż „nie uśnie, do pó ki bę dzie żył hra bia Eu”. In na wer sja po da je, że król
ze łza mi w oczach stwier dził: „Wy do sta nie cie je go cia ło, a my, król – je -
go gło wę”.

Oczy wi ście w efek cie zra ził so bie szlach tę i ry cer stwo, któ re go po par -
cia tak bar dzo po trze bo wał. Eg ze ku cja pa na feu dal ne go tej ran gi bez prze -
pro wa dze nia prze wo du są do we go przed rów ny mi mu sta nem by ła czymś
nie sły cha nym. Do te go król nie uznał za sto sow ne, by udzie lić ja kich kol -
wiek wy ja śnień czy przed sta wić do wo dy zdra dy Ra oula. Fi nał tej spra wy
był jesz cze bar dziej nie zręcz ny: oto urząd ko ne ta bla Jan po wie rzył swe mu
krew ne mu i fa wo ry to wi Ka ro lo wi d’Espa gne, o któ rym mó wio no, że był
obiek tem „nie czy ste go afek tu” kró la. Krą ży ła po gło ska, że to on na mó wił
wład cę do usu nię cia hra bie go Eu, aby sa me mu ob jąć sta no wi sko, któ re
oprócz pre sti żu z ra cji spra wo wa nia funk cji głów ne go wo dza woj ska da -
wa ło jesz cze spo re do cho dy ubocz ne, zwią za ne z or ga ni za cją i wy po sa że -
niem sił zbroj nych.

Pod czas po by tu w Pa ry żu, mie ście, do któ re go w la tach póź niej szych miał
wie lo krot nie wra cać, Jan nie tyl ko przej mo wał kul tu rę dwor ską i ry cer skie
oby cza je, ta kie jak tur nie je, któ rych był za go rza łym zwo len ni kiem, ale i doj -
rze wał in te lek tu al nie. Szcze gó łów nie zna my, ale sław ny Uni wer sy tet Pa -
ry ski za li czał go póź niej do swych stu den tów. Moż na do mnie my wać, że tu
kon tak ty in te lek tu al ne uła twił Ja no wi prze by wa ją cy wte dy na stu diach w Pa -
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ry żu star szy o 11 lat stryj Bal dwin, czło wiek nie zwy kle wy kształ co ny, wy -
bor ny dy plo ma ta, póź niej szy ar cy bi skup Tre wi ru, a przede wszyst kim wier -
ny so jusz nik i mą dry do rad ca Ja na Luk sem bur skie go w je go licz nych, czę -
sto awan tur ni czych przed się wzię ciach. Ja kie by ły kon kret ne efek ty na uki
w Pa ry żu, mo że my się do my ślać – Jan z pew no ścią po znał ła ci nę, zaś fran -
cu skim wła dał do sko na le. Głów ną jed nak skarb ni cą wy kształ ce nia Luk sem -
bur czy ka by ła prak ty ka ży cio wa, a bio gra fię miał tak bo ga tą w wy da rze -
nia, że moż na by ni mi ob dzie lić kil ka ży cio ry sów.

Gwał tow ny zwrot w lo sach ży cio wych Ja na Luk sem bur skie go, ale za -
ra zem w lo sach Eu ro py przy niósł 1308 rok. Do szło wte dy do sy tu acji, któ -
rą jesz cze kil ka lat wcze śniej trud no by by ło uznać za praw do po dob ną. Oto
zo stał za mor do wa ny król nie miec ki Al brecht Habs burg, gi nąc z rę ki wła -
sne go bra tan ka Ja na. Jan Habs burg, ksią żę Au strii i Sty rii, wy cho wy wał się
po cząt ko wo w ma jąt kach ro do wych na te re nie dzi siej szej Szwaj ca rii, po
czym wraz z mat ką prze niósł się do Pra gi. Gdy w 1306 roku po za mor do -
wa niu Wa cła wa III za koń czy ła swe kil ku set let nie pa no wa nie w Cze chach
dy na stia Prze my śli dów, Jan li czył na otrzy ma nie tro nu cze skie go, Al brecht
prze ka zał go jed nak – cze mu trud no się skąd inąd dzi wić – swe mu sy no wi
Ru dol fo wi. Oko ło 1307 ro ku Jan Habs burg zo stał współ za rząd cą ma jąt ków
ro do wych swej mat ki Agniesz ki, cór ki sław ne go kró la cze skie go Prze my -
sła Ot to ka ra II, i pod jął sta ra nia, by uzy skać je na wła sność. Król Al brecht
od mó wił i w ten spo sób przy pie czę to wał swój los. Pierw sze go ma ja 1308 ro -
ku Al brecht Habs burg wy je chał z zam ku Ba den na spo tka nie swej żo ny,
a po dą ża li z nim bra ta nek Jan Habs burg i uczest ni cy spi sku Ru dolf von Wart,
Ru dolf von Balm, Wal ter von Eschen bach i Kon rad von Te ger feld. Pod czas
prze pra wy przez rze kę Re uss do szło do zbrod ni. Jan otrzy mał przy do mek
Par ri ci da (czy li w ję zy ku ła ciń skim oj co bój ca), a współ spraw cy za bój stwa
zbie gli i do pie ro w na stęp nym ro ku ko lej ny król nie miec ki, oj ciec Ja na Luk -
sem bur skie go, Hen ryk VII ob ło żył ich klą twą Rze szy. Par ri ci da zo stał wy -
sła ny do klasz to ru au gu stiań skie go w Pi zie i tam w ko ście le klasz tor nym
San Pic co lo zo stał po cho wa ny, o czym świad czy za cho wa ny na gro bek.

Al brecht I, dru gi Habs burg na tro nie nie miec kim po swym oj cu Ru dol -
fie, usi ło wał pro wa dzić nie za leż ną po li ty kę, któ ra spo wo do wa ła jed nak licz -
ne sy tu acje kon flik to we. Je go oj cu Ru dol fo wi nie uda ło się za pew nić mu
na stęp stwa tro nu, po czym Al brecht wal czył z kró lem Nie miec Adol fem
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z Na ssau ja ko an ty król. Adolf zo stał po ko na ny przez Al brech ta w 1298 ro -
ku w bi twie pod Göllhe im i zgi nął na po lu wal ki. Szu ka jąc sprzy mie rzeń -
ców w sta ra niach o tron nie miec ki, Al brecht za warł so jusz z kró lem Fran -
cji Fi li pem IV i po czy nił na je go rzecz spo re ustęp stwa w za mian za po par -
cie przez Fi li pa pla nów Al brech ta, by za pew nić Habs bur gom dzie dzicz ny
tron w Niem czech. Na stęp nie za mie rzał przy łą czyć do po sia dło ści Habs -
bur gów Fry zję i Ze lan dię, czym na sta wił wro go do sie bie elek to rów nad -
reń skich, a więc pa la ty na reń skie go i ar cy bi sku pów Mo gun cji, Ko lo nii i Tre -
wi ru, któ rzy w oba wie o zbyt ni wzrost je go po tę gi pla no wa li na wet je go
detro ni za cję. Po za tym osła bił ich, zno sząc wszyst kie nie le gal ne cła na rzu -
co ne przez elek to rów w Nad re nii, czym z ko lei zy skał po pu lar ność wśród
szlach ty i miast, zmu sił też elek to rów do zwro tu za gar nię tych dóbr Rze szy.
Dal szy kon flikt Al brech ta na ra stał w sto sun kach z pa pie stwem, gdyż Bo -
ni fa cy VIII nie po pro szo ny o za twier dze nie wy bo ru Al brech ta, do cze go ro -
ścił so bie pre ten sje, nie uznał wy bo ru Al brech ta, nie zgo dził się rów nież na
je go ko ro na cję ce sar ską. Do te go Habs burg sprzy jał głów ne mu wro go wi
pa pie ża Fi li po wi IV Pięk ne mu.

Śmierć Al brech ta I otwo rzy ła przed Luk sem bur ga mi nie zwy kłą szan sę.
Tron nie miec ki ob jął – jak wspo mnia no wcze śniej – oj ciec Ja na Luk sem -
bur skie go Hen ryk. Mi mo że wy bór ten był nie spo dzie wa ny, a na wet – jak
uwa ża ją nie któ rzy – przy pad ko wy, gdy weź mie my pod uwa gę fakt, że jed -
nym z kan dy da tów do tej god no ści był brat kró la Fran cji, to jed nak Hen -
ryk za pi sał się w cią gu kil ku let nie go pa no wa nia ja ko po stać bar dzo cie ka -
wa. Je go dra ma tycz ne lo sy z pew no ścią w znacz nym stop niu wpły nę ły na
po sta wę ży cio wą sy na Ja na. Po wy bo rze Hen ry ka Luk sem bur skie go na kró -
la Nie miec do ko na no 6 stycz nia 1309 ro ku w Akwi zgra nie ko ro na cji. Cen -
tral nym punk tem dzia łań wład cy ja ko Hen ry ka VII by ły pla ny wy pra wy do
Ita lii w ce lu do ko na nia tam ko ro na cji ce sar skiej. Chciał w ten spo sób zre -
ali zo wać ma rze nia wie lu śro do wisk o przy wró ce niu świet no ści Im pe rium
Rzym skie mu, za któ re go spad ko bier czy nię uwa ża ła się w śre dnio wie czu
Rze sza Nie miec ka. W paź dzier ni ku 1310 ro ku prze kro czył Al py w Mont
Ce nis ze sto sun ko wo nie wiel kim, li czą cym 5000 żoł nie rzy, woj skiem. Już
rok wcze śniej zresz tą na wią zał kon tak ty z re pu bli ka mi miej ski mi w Ita lii,
przy go to wu jąc ca łą ak cję. Wy pra wa wy wo ła ła wiel kie za in te re so wa nie
w Eu ro pie, by ła to pierw sza pró ba od cza sów Hen ry ka VI, ce sa rza w la tach
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1191–1197, od no wie nia Im pe rium Rzymskiego. Roz pi sy wa li się o niej kro -
ni ka rze wło scy, a sam Dan te Ali ghie ri wią zał z pla na mi Hen ry ka VII wiel -
kie ocze ki wa nia, cze mu dał wy raz m.in. w Bo skiej Ko me dii, w której Hen -
ryk VII wy stę pu je ja ko al to Ar ri go. Dzia ła nia Hen ry ka VII zna la zły tak że
od dźwięk w trak ta cie Dan te go De mo nar chia, po za tym po eta wy słał do
miesz kań ców Flo ren cji kar cą cy list, po tę pia jąc ich sprze ciw wo bec dzia -
łań Hen ry ka. 

Sy tu acja w Ita lii by ła wte dy moc no skom pli ko wa na, ry wa li zo wa ły tam
wów czas dwa stron nic twa po li tycz ne, zwo len ni ków ce sar stwa gi be li nów
i je go prze ciw ni ków gwel fów. Acz kol wiek Hen ryk VII był bar dziej ocze -
ki wa ny przez gi be li nów, gwel fo wie też po cząt ko wo mie li na dzie ję, że 
no wy ce sarz wpro wa dzi ład w kra ju wstrzą sa nym licz ny mi kon flik ta mi. 
Szó ste go stycz nia 1311 ro ku w Me dio la nie Hen ryk VII wło żył na gło wę
żela zną ko ro nę Lon go bar dów, ale spra wy po su wa ły się cięż ko, gdyż w wie -
lu ko mu nach miej skich wy bu cha ły an ty ce sar skie po wsta nia. Głów nym prze -
ciw ni kiem pla nów wład cy luk sem bur skie go był jed nak król Ne apo lu Ro -
bert An de ga weń ski. Ten ostat ni po sia dał w Rze szy kil ka lenn, ale od mówił
zło że nia Hen ry ko wi ja ko se nio ro wi feu dal ne mu hoł du. Po za tym wy   czekują -
cą po sta wę wo bec pla nów Hen ry ka za ję ła po tęż na Flo ren cja, ale – wbrew
su ge stiom Dan te go, by za jął się tym mia stem w pierw szej ko lejności – Hen -
ryk spie szył się do Rzy mu na ko ro na cję ce sar ską. Z Ge nui, gdzie – jak wspo -
mnia no, zmar ła żo na Hen ry ka VII Mał go rza ta – wy ru szył w lu tym 1312 ro -
ku do Pi zy, któ ra opa no wa na przez zwo len ni ków gi be  linów by ła głów ną
ry wal ką Flo ren cji, i tam zgo to wa no mu en tu zja stycz ne przy ję cie. Hen ryk
ca ły czas jed nak pró bo wał nie an ga żo wać się zbyt nio zbroj nie po żad nej
ze stron, twier dząc, że ja ko przed sta wi ciel naj wyż szych władz świa ta chrze -
ści jań skie go przy był do Ita lii, by za pro wa dzić tam po kój. 

W ma ju 1312 ro ku Hen ryk wkra cza do Rzy mu, ale na po tkał tam opór
zor ga ni zo wa ny przez ród wło ski Or si ni o sym pa tiach gwel fow skich. Za ku -
li sa mi te go sprze ci wu stał król Ne apo lu Ro bert, a tak że dy plo ma cja fran -
cu ska Fi li pa IV, dla któ re go re stau ra cja Im pe rium Rzymskiego sta no wi ła
po waż ne za gro że nie. Do szło do dłu gich per trak ta cji, w wy ni ku któ rych Hen -
ryk zo bo wią zał się wo bec pa pie ża, iż zor ga ni zu je kru cja tę do Zie mi Świę -
tej, aby za de mon stro wać swo je wła ści we in ten cje. Do kru cja ty tej ni gdy nie
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do szło, gdyż Hen ry ko wi zo sta ło już nie wie le ży cia przed so bą. War to jed -
nak zwró cić uwa gę na ten wą tek, gdyż nie co póź niej bę dzie my mie li ana -
lo gicz ne sy tu acje w od nie sie niu do Ja na Luk sem bur skie go. Jan kil ka krot -
nie w ne go cja cjach z pa pie stwem zo bo wią zy wał się do pod ję cia kru cja ty,
ale z tych pla nów ni gdy nic kon kret ne go nie wy szło. Wró ci my do tej spra -
wy, te raz jed nak na le ży stwier dzić, że mo tyw zor ga ni zo wa nia kru cja ty wpi -
su je się w at mos fe rę koń ca śre dnio wie cza, gdy po utra cie Zie mi Świę tej po -
dej mo wa no roz licz ne – z re gu ły bez owoc ne – ini cja ty wy, by ją od zy skać.
W tym kon tek ście od naj du je my też wnu ka Hen ry ka VII, a sy na Ja na Luk -
sem bur skie go Ka ro la IV, któ ry tak że – ja ko gło wa wspól no ty chrze ści jań -
skiej – mu siał zmie rzyć się z pro ble mem wy praw krzy żo wych. 

W Rzy mie tym cza sem Hen ryk VII mu siał sto czyć jed nak dość gwał tow -
ne wal ki, że by do pro wa dzić do ko ro na cji ce sar skiej. Mia ła ona miej sce
29 lip ca 1312 ro ku, ale w ba zy li ce na La te ra nie, gdyż dro gę do ba zy li ki
św. Pio tra za gra dza ły wro gie od dzia ły. Po uro czy sto ści no wy ce sarz wy dał
en cy kli kę, w której za wia do mił świat chrze ści jań ski o swym wy bo rze.
W aren dze do ku men tu wy ja śniał, że tak jak w nie bie odzia ły aniel skie pod -
le ga ją Bo gu, tak i na zie mi wszy scy lu dzie mu szą pod po rząd ko wać się ce -
sa rzowi. Ta kie sta no wi sko in ter pre to wa ne by ło nie kie dy w ba da niach hi -
sto rycz nych ja ko na iw ne i ode rwa ne od rze czy wi sto ści, gdyż w po cząt kach
XIV wie ku idea ce sar stwa nie mia ła już ta kiej si ły od dzia ły wa nia jak wcze -
śniej. Po dob nie ra dy kal ny po gląd, tyl ko że z per spek ty wy pa pie stwa, sfor -
mu ło wał nie co wcze śniej pa pież Bo ni fa cy VIII w bul li Unam Sanc tam.
W ja kim stop niu Hen ryk VII był ma rzy cie lem, a w ja kim twar do stą pał po
zie mi, trud no roz są dzić, spór na ten te mat ma już dłu gą hi sto rię. Je śli jed -
nak po trak tu je my je go de kla ra cję ja ko chęć przy wró ce nia bla sku przy gasłej
idei ce sar stwa, to rzecz jest god na uwa gi. In na spra wa, że re alia eu ro pej -
skie by ły już cał kiem in ne niż w cza sach Fry de ry ka Bar ba ros sy w XII wieku.
Król Fran cji Fi lip IV oczy wi ście za re ago wał na de kla ra cję Hen ry ka z dez -
apro ba tą, gdyż to mo gło po krzy żo wać mo car stwo we pla ny Fran cji, na to -
miast król An glii Edward II przy jął za mie rze nia ze zro zu mie niem i po gra -
tu lo wał ce sa rzo wi z oka zji ko ro na cji. Na mar gi ne sie war to za uwa żyć, że
wy nie sio ny dzię ki po par ciu po tęż ne go kró la Fran cji do naj wyż szych god -
no ści wład ca ma łe go Luk sem bur ga nie ocze ki wa nie zna lazł się w kon flik -
cie ze swym pro mo to rem. Trud no to na zwać nie wdzięcz no ścią, Hen ryk VII
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był – jak wie le je go po stęp ków na to wska zu je – czło wie kiem ide owym.
Je śli zrzą dze niem lo su zna lazł się na szczy tach hie rar chii wła dzy w Eu ropie,
to trak to wał tę funk cję ze śmier tel ną po wa gą i je go po stę po waniu nie moż -
na za rzu cić dwu li co wo ści. Tę ce chę aku rat odzie dzi czył po oj cu Jan Luk -
sem bur ski. Spra wy czci i ho no ru sta ły u nie go za wsze na pierw szym miej -
scu, co nie prze szka dza ło mu skąd inąd być wy śmie ni tym dy plo ma tą. 

Ogło szo na świa tu przez Hen ry ka VII po li ty ka „od no wy” Im pe rium
Rzym skiego nie w smak by ła tak że, rzecz pro sta, pa pie żo wi Kle men so wi V,
któ ry, aby prze jąć ini cja ty wę, pró bo wał za aran żo wać za wie sze nie bro ni po -
mię dzy ce sa rzem i kró lem Ne apo lu, Ro ber tem. Hen ryk VII za re ago wał ner -
wo wo, po śred nic two pa pie ża su ge ro wa ło je go wyż szość nad ce sa rzem.
Przed wy ru sze niem do Ita lii ślu bo wał ochro nę pa pie stwa i Ko ścio ła oraz
wal kę z he re ty ka mi i za bez pie czył się w ten spo sób przed in ge ren cja mi pa -
pie ża w je go dzia łal ność. Dla uza sad nie nia swe go sta no wi ska sko rzy stał na -
wet ze wspar cia ju ry stów. Sy tu acja wy glą da ła więc tak, że w obo zie prze -
ciw ni ków ce sa rza zna lazł się Ro bert An de ga weń ski, pa pież i ko mu ny miej -
skie o sym pa tiach gwel fic kich, z po tęż ną Flo ren cją na cze le, zaś po je go
stro nie sta nę li m.in. za przy jaź nio na Pi za i król Sy cy lii Fry de ryk III Tri nacria.
Ten ostat ni był zde kla ro wa nym wro giem Ro ber ta An de ga we na i w lip cu
1312 ro ku – po mi mo sprze ci wu pa pie ża – za warł on so jusz z ce sa rzem. Wro -
gość kró la Sy cy lii do kró la Ne apo lu da to wa ła się od tzw. nie szpo rów sy -
cy lij skich, po wsta nia lud no ści Sy cy lii prze ciw pa no wa niu fran cu skich An -
de ga we nów w 1282 ro ku, któ re do pro wa dzi ło do ob ję cia rzą dów na tej naj -
więk szej wy spie Mo rza Śród ziem ne go przez dy na stię ara goń ską. Wte dy
wła śnie by ło w uży ciu sło wo Tri na cria ozna cza ją ce sta rą, jesz cze an tycz -
ną na zwę Sy cy lii, a tak że wid nie ją cą na dzi siej szej fla dze Sy cy lii skrzy dla -
tą gło wę Me du zy, z któ rej wy ra sta ją trzy kło sy psze ni cy. Trzy no gi, ja ki -
mi ob da rzo na jest me du za, sym bo li zu ją szczę ście i po myśl ność, a tak że trój -
kąt ny kształt wy spy. 

Co raz bar dziej sta wa ło się oczy wi ste, że w kon flik cie z kró lem Ro ber -
tem nie uda się unik nąć kon fron ta cji zbroj nej. W związ ku z tym so jusz z Fry -
de ry kiem III za kła dał wspar cie fi nan so we dzia łań ce sar skich, w za mian za
co król Sy cy lii ob da rzo ny zo stał god no ścią naj wyż sze go ad mi ra ła Rze szy
i spo czę ło na nim za da nie za ata ko wa nia Ne apo lu przy współ udzia le sprzy -
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mie rzo nych flot Pi zy i Ge nui. Ar mią lą do wą miał do wo dzić sam ce sarz. In -
wa zję Ne apo lu pla no wa no na wio snę 1313 ro ku. Po nie waż sze re gi wojsk
ce sar skich by ły już moc no prze rze dzo ne, więc w koń cu 1312 ro ku Hen -
ryk VII wy dał ode zwę do wszyst kich ksią żąt i miast Rze szy, aby zgro ma -
dzi ły swe woj ska na 1 ma ja ro ku na stęp ne go. Jed nak że nad tą go rącz ko wą
ak tyw no ścią ce sa rza za czę ły się zbie rać czar ne chmu ry. Je sie nią 1312 ro -
ku Hen ryk VII z nie wiel ką ar mią ob le gał bez sku tecz nie Flo ren cję i wte dy
po raz pierw szy za padł na ma la rię. Po wy zdro wie niu wio sną 1313 ro ku wy -
ru szył do Pi zy, gdzie wy dał usta wy prze ciw ła ma niu ma je sta tu i na ich pod -
sta wie 16 kwiet nia te goż ro ku Ro bert An de ga weń ski zo stał za ocz nie ska -
za ny na śmierć. War to do dać, że usta wy te zo sta ły ja ko (ostat nie) tzw. Extra -
va gan tes do łą czo ne do póź no an tycz ne go Ko dek su Ju sty nia na, zna ne go
w śre dnio wie czu ja ko Cor pus Iu ris Ci vi lis. Póź niej pra co wał nad ni mi, ko -
men tu jąc je, sław ny praw nik Bar to lo de Sas so fer ra to. Kon flikt Hen ry ka VII
z prze ciw ni ka mi po słu żył też do roz wo ju ana liz praw nych w służ bie po li -
ty ki. Po jed nej stro nie stał „na ro do wy” król Ro bert An de ga weń ski, któ re -
go po pie rał pa pież i król Fran cji. Praw ni cy Ro ber ta i pa pie ża (ten ostatni
uwa żał kró la Ne apo lu za swe go wa sa la) pod wa ży li wy rok ce sar ski, twier -
dząc, że spra wie dli wość ce sar ska dzia ła tyl ko w ogra ni czo nym ob sza rze,
a mia no wi cie w di stric tus im pe rii. Z ko lei ju ry ści Hen ry ka VII uwa ża li, 
że wszę dzie tam, gdzie obo wią zu je pra wo rzym skie, na któ rym opie rał 
się ce sarz, przy naj mniej de iu re spra wu je on urząd ce sar ski o za się gu świa -
to wym.

Te raz już Hen ryk zmie rzał do osta tecz ne go roz strzy gnię cia. Pod czas gdy
flo ta je go sprzy mie rzeń ców mia ła ude rzyć na Ne apol, on sam wzmoc nio -
ny po sił ka mi z Nie miec wy ru szył w sierp niu 1313 ro ku na po łu dnie. Już
jed nak na po cząt ku tej kam pa nii do szło do ob lę że nia Sie ny i tam ce sarz po
raz ko lej ny za padł na ma la rię i 24 sierp nia 1313 ro ku w ma łej miej sco wo -
ści Bu on co nven to zmarł. Je go śmierć z pew no ścią przy nio sła ulgę Ro ber -
to wi An de ga weń skie mu, gdyż w je go kró le stwie ży we by ły na stro je proce -
sar skie i wład ca po dob no już na wet miał przy go to wa ną uciecz kę. Zwło ki
ce sa rza uro czy ście prze trans po no wa no do Pi zy, gdzie spo czął we wspa nia -
łym gro bow cu w ka te drze. Po stać Hen ry ka VII by ła oce nia na w hi sto rio -
gra fii w spo sób nie jed no znacz ny, ale w su mie był to in te li gent ny i sku tecz -
ny wład ca, a je go wi zja przy wró ce nia świet no ści ce sar stwa i re ali za cji ma -
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rzeń bez wzglę du na ce nę, ja ką się za to pła ci, bli ska by ła po sta wie ży cio -
wej je go sy na Ja na Luk sem bur skie go.

Roz sta li śmy się z na szym bo ha te rem w mo men cie, gdy je go oj ciec uzy -
skał god ność kró la Nie miec. W tej sy tu acji nie mógł już po świę cać ty le cza -
su ro dzin ne mu Luk sem bur go wi i si łą rze czy za in te re so wa nia po li tycz ne
Hen ry ka VII prze su nę ły się w stro nę współ pra cy z ksią żę ta mi Rze szy, zaś
dal sze współ działanie z Fran cją, w ta kim stop niu jak do tych czas, nie by ło
już moż li we. Am bi cje mo car stwo we Fi li pa IV by ły zna ne, ale je go len nik
Hen ryk VII, po zo sta jąc z Fran cją cią gle w do brych sto sun kach, mu siał bu -
do wać swo ją no wą po zy cję po li tycz ną w opar ciu o zie mie nie miec kie. Zre -
zy gno wał za tem z ty tu łu hra bie go Luk sem bur ga i mia no wał w swej oj czyź -
nie na miest ni kiem pa na Gil le sa z Ro de ma chern. Jan Luk sem bur ski, któ ry
ukoń czył wła śnie 12 lat, zo stał we zwa ny z dwo ru fran cu skie go Fi li pa IV
do Luk sem bur ga, otrzy mu jąc ty tuł hra bie go. To nie ozna cza ło oczy wi ście
„vo tum nie uf no ści” dla wład cy Fran cji, ale w zmie nio nej kon fi gu ra cji po -
li tycz nej dal sze prze by wa nie je dy ne go sy na kró la Nie miec na dwo rze je -
go se nio ra feu dal ne go Fi li pa IV mo gło by wy glą dać tro chę nie zręcz nie. Po -
za tym Jan był prze wi dy wa ny ja ko na stęp ca oj ca do rzą dów w Luk sem burgu
i nad szedł czas, by – pod opie ką bar dziej do świad czo nych osób – przy go -
to wy wał się już do tej ro li. 

Tym cza sem po po wro cie do ro dzin ne go Luk sem bur ga Jan po bie ra da -
lej na uki, ale te raz pod kie run kiem no we go pre cep to ra Fi li pa z Ra th sam -
hau sen, Fran cu za, któ ry naj pierw do słu żył się god no ści opa ta klasz to ru cy -
ster skie go w miej sco wo ści Pai ris w die ce zji ba zy lej skiej, a w 1306 ro ku
otrzy mał awans na bi sku pa Eichstätt w Ju rze Fran koń skiej ja ko su fra gan
ar cy bi sku pa Mo gun cji Pio tra z Aspel tu. Po cho dzą cy z Al za cji, a więc z re -
gio nu po gra nicz ne go wpły wów fran cu skich i nie miec kich, Fi lip wła dał za -
pew ne wy bor nie obo ma ję zy ka mi, więc Jan sko rzy stał naj praw do po dob -
niej na kon wer sa cjach nie miec kich, gdyż – jak wspo mi na li śmy – fran cuski
i ła ci nę znał już wcze śniej. No wy opie kun i wy cho waw ca Ja na Luk sem bur -
skie go nie był, rzecz oczy wi sta, wy bra ny przez oj ca przy pad ko wo, na le żał
on do wie lo let nich do rad ców i współ pra cow ni ków Hen ry ka VII, któ ry z peł -
nym za ufa niem po wie rzył mu edu ka cję swe go je dy ne go sy na. W prze szło -
ści Fi lip dzia łał też na dwo rze po przed ni ka Hen ry ka VII u ste ru Rze szy Al -
brech ta I Habs bur ga, a tak że w ku rii pa pie skiej, miał więc zna ko mi tą orien -
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ta cję tak w po li ty ce, jak i w sub tel no ściach per trak ta cji dy plo ma tycz nych.
W je go więc to wa rzy stwie oraz swych czte rech sióstr – Ma rii, Be atry cze,
Ka ta rzy ny i Agniesz ki wy ma ga ją cych jesz cze opie ki mat ki i nia niek – Jan
Luk sem bur ski spę dzał czas na zam ku w Luk sem bur gu, w ocze ki wa niu na
burz li we zmia ny w swo im ży ciu, któ re mia ły na dejść już nie dłu go. 


