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Bogusław Dybaś
Toruń–Wiedeń

Z
 pewnością do takich pojęć 

o bardzo ciekawych dziejach 

i nie zawsze precyzyjnym za-

kresie należą tytułowe Inflanty. 

Jest to określenie kraju, który 

współcześnie nie istnieje, ale który 

wielokrotnie pojawia się zwłasz-

cza w nowożytnych dziejach Polski 

i w dawnej polsko-litewskiej Rzeczy-

pospolitej. Oczywiście nie są Inflanty 

zagubioną gdzieś Atlantydą – pojęcie 

to w najszerszym i najogólniejszym 

zakresie terytorialnie pokrywa się 

niemal dokładnie z obszarem dwóch 

współczesnych republik bałtyckich: 

Łotwy i Estonii, stąd pojawienie się 

tego terminu w „łotewskim” nume-

rze „Wiadomości Historycznych” wy-

daje się ze wszech miar uzasadnione. 

Nazwa
Tereny tych krajów na przełomie 

pierwszego i drugiego tysiąclecia 

zamieszkiwały plemiona bałtyjskie 

(Łotwa) oraz ugrofińskie (Esto-

nia), ale oczywiście zasięgi obu tych 

grup nie pokrywały się dokładnie ze 

współczesnymi granicami politycz-

nymi. Na terenie dzisiejszej Łotwy, 

obok bałtyjskich Letgałów, Kurów, 

Semigałów (spokrewnionych z Li-

twinami i nieistniejącymi już Prusa-

mi czy Jaćwingami), zamieszkiwali 

też stosunkowo nieliczni ugrofińscy 

Liwowie, których siedziby znajdo-

wały się na wybrzeżu Zatoki Ryskiej, 

w tym w pobliżu ujścia największej 

rzeki w tej części Europy – Dźwiny1.

Mieszkający nad morzem Liwowie 

jako pierwsi stykali się z przybywa-

jącymi z zachodu Europy kupcami, 

w tym z kupcami hanzeatyckimi, po-

szukującymi w XII wieku szlaków na 

wschód Europy. Dlatego też oni dali 

nazwę całemu krajowi, który ukształ-

tował się na terenie dzisiejszych 

Łotwy i Estonii w wyniku ekspan-

sji, najpierw handlowej, następnie 

chrystianizacji, wreszcie zbrojnego 

podboju. Livonia (niem. Livland, czyli 

właśnie „kraj Liwów”) powstała jako 

niemiecka kolonia na wschodnich 

wybrzeżach Bałtyku, ale nigdy nie 

stanowiła takiej politycznej i ustro-

jowej jedności jak państwo zakonu 

krzyżackiego w Prusach. Czasami 

mówi się o dawnych Inflantach (czyli 

właśnie owej Livonii czy jak to okre-

ślają dla pełnej precyzji i unikania 

nieporozumień historycy niemieccy: 

Alt-Livland) jako o federacji czy kon-

federacji, ale w rzeczywistości była 

to dużo luźniejsza struktura złożona 

z jednej strony z obszarów pod pa-

nowaniem zakonu, z drugiej strony 

– samodzielnych księstw-dominiów 

biskupich (biskupa, później arcybi-

skupa ryskiego, biskupów: dorpa-

ckiego we wschodniej części kraju 

i ozylskiego, obejmujące obok wyspy 

Ozylii część stałego lądu w północno-

-zachodniej części Estonii; własnego 

dominium nie posiadał biskup Rewla, 

zaś biskup kurlandzki był członkiem 

zakonu krzyżackiego, gdyż jego do-

minium – złożone z trzech charak-

terystycznych enklaw w zachodniej 

Kurlandii – powstało dopiero po zdo-

byciu tego kraju przez zakon).

Zakon
Dużą samodzielność miała także 

założona w 1201 roku Ryga. Ta zło-

1 
 Obecnie oblicza się, że na terenie Łotwy, głównie w tzw. kraju liwońskim w Kurlandii, w pobliżu przylądka Kolka, mieszka ok. 2000 Liwów, 

ale tylko kilkadziesiąt osób posługuje się na co dzień językiem liwskim. 

Inflanty, dawne Inflanty, 
Inflanty Polskie, Kurlandia, 
powiat piltyński
– potyczki terminologiczne
Historyk używa określeń, które albo wyczytał w  źródłach, albo sam wykoncypował na 
podstawie analizy dziejów. Truizmem jest stwierdzenie, że bardzo często takie określenia 
nie są zbyt precyzyjne, a ich zakres – niezbyt jasny. Historia nazw i pojęć używanych przez 
historyków dla określenia ludów, krajów i  innych zjawisk jest więc sama w sobie ważną, 
często wręcz fascynującą dziedziną wiedzy.
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żona struktura była następstwem 

skomplikowanych okoliczności 

podboju i chrystianizacji Inflant, 

w których początkowo zbrojnym 

ramieniem Alberta, legendarnego 

biskupa Rygi, był zakon kawale-

rów mieczowych, a dopiero po jego 

klęsce w bitwie z Litwinami pod 

Szawlami w 1236 roku został on po-

łączony z Krzyżakami. Nawet jeśli 

zwyczajowo inflancką gałąź zakonu 

krzyżackiego określa się także w od-

niesieniu do późniejszych stuleci 

kawalerami mieczowymi czy wręcz 

mówi się o państwie zakonu kawale-

rów mieczowych w Inflantach do XVI 

wieku, to trzeba wiedzieć, że nie są to 

określenia precyzyjne. 

Wprawdzie zakon krzyżacki był 

najpotężniejszą siłą polityczną i mili-

tarną w Inflantach, ale o hegemonię 

w kraju zawsze musiał twardo wal-

czyć, przede wszystkim z arcybisku-

pem ryskim, a ważnym partnerem 

w tej grze było także miasto Ryga. 

Natomiast czynnikiem konsolidu-

jącym niemieckich zdobywców był 

fakt, że na obszar Inflant napływali 

w średniowieczu przedstawiciele 

raczej górnych warstw społecznych: 

duchowni, rycerze (wasale) czy kup-

cy i rzemieślnicy, którzy na miejscu 

na co dzień musieli konfrontować 

się z miejscową ludnością, spychaną 

na niższe pozycje społeczne (chłop-

stwo, dolne warstwy społeczne 

w miastach), określaną mianem nie-

-Niemców (Undeutsche). Czynnikiem 

konsolidującym było też zagroże-

nie zewnętrzne (ze strony Rusinów, 

Litwinów czy Skandynawów) tego 

zachodniego kraju, położonego na 

rubieżach świata. To zaowocowało 

między innymi powstaniem u schył-

ku średniowiecza wspólnego ogól-

noinflanckiego zgromadzenia sta-

nowego, przekształconego z czasem 

w sejm krajowy (Landtag). 

Wiek XVI 
W dziejach dawnych Inflant 

przełomowy okazał się wiek XVI. 

W pierwszej połowie tego stulecia 

błyskawiczny i pełny sukces odnio-

sła w Inflantach reformacja zapo-

czątkowana wystąpieniem Marcina 

Lutra (1517). Fakt, że prawie w ca-

łych Inflantach władzę polityczną 

sprawowali duchowni (zakon, bisku-

pi), przyczynił się prawdopodobnie 

do spotęgowania tych zjawisk, za 

które kler był krytykowany u schył-

ku średniowiecza w całej Europie. 

Drugim niezwykle ważnym czyn-

nikiem była ekspansja w tym regio-

nie Europy rosnącego w siłę państwa 

moskiewskiego, szukającego dojścia 

do Bałtyku i otwarcia drogi na zachód 

Europy. Wobec tych zagrożeń Inflan-

tom udawało się zachować względną 

jedność i stabilność, a w rezultacie 

odporność w czasie, gdy mistrzem 

inflanckim zakonu krzyżackiego 

pozostawał Wolter von Plettenberg 

(1494–1535). Po jego śmierci zaczął 

jednak narastać kryzys, który dopro-

wadził do upadku dawnych Inflant. 

Bardzo ważnym czynnikiem tego 

procesu było zainteresowanie kra-

jem ze strony mocarstw tego regio-

nu Europy – obok Moskwy, również 

Szwecji, Danii, a także państw jagiel-

lońskich: Litwy i Polski. Ogólnie rzecz 

biorąc, Inflanty były ważne dla Litwy 

zwłaszcza z dwóch powodów: komu-

nikacyjnego znaczenia rzeki Dźwiny 

jako drogi handlowej oraz zagrożenia, 

jakie dla Litwy mogło stanowić ich 

opanowanie przez Moskwę, śmiertel-

nego wroga Wielkiego Księstwa. 

Mapa krajów bałtyckich (Inflant) ok. 1617 roku, po szwedzko-rosyjskim pokoju w Stołbowie, pokazuje moment najdal-
szego zasięgu terytorialnego Rzeczypospolitej w Inflantach. Na północ od Dźwiny widoczne są trzy województwa (pala-
tinat): parnawskie, dorpackie i wendeńskie. Z tego ostatniego, po szwedzkich podbojach w kolejnych dziesięcioleciach, 
pozostanie w ramach Rzeczypospolitej jego południowo-wschodnia część z Dyneburgiem, Inflanty Polskie. Ich granicą 
będą mniej więcej dwa widoczne na mapie cieki wodne biegnące z północnego wschodu na południowy zachód wraz z 
jeziorem Łubań. Na południe od Dźwiny rozpościera się Księstwo Kurlandii i Semigalii, podzielone na dwa nadstarostwa 
semigalskie (Mitawa i Zelburg) oraz dwa kurlandzkie (Tuckum i Goldynga). Zaznaczony tu został w trzech charaktery-
stycznych enklawach teren powiatu piltyńskiego, określonego tu jeszcze jako Stift Pilten (w skrócie St.P.) 
Źródło mapy: R. Wittram, Baltische Geschichte. Die Ostseelande. Livland, Estland, Kurland 1180–1918, München 1954
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Upadek Inflant 
Upadek i rozpad dawnych Inflant 

był procesem skomplikowanym, 

długotrwałym, a przy tym niezwy-

kle wyniszczającym. Doprowadził do 

ukształtowania w epoce nowożytnej 

obrazu kraju daleko odbiegającego 

od tego w średniowieczu. Najważ-

niejszym elementem tego obrazu 

była utrata samodzielności przez 

Inflanty i ich podporządkowanie mo-

carstwom ościennym, najpierw Pol-

sce i Litwie (od 1569 roku Rzeczypo-

spolitej), następnie Szwecji, wreszcie 

– w XVIII wieku – Rosji. To podpo-

rządkowanie nie dotyczyło jednak 

– aż do 1795 roku – nigdy całości 

dawnych Inflant. Jeśli w wyniku wy-

niszczającej, trwającej ćwierć wieku 

(1558–1583), tzw. wojny inflanckiej 

oraz zwycięskich kampanii Stefana 

Batorego w latach 1579–1581 więk-

szość Inflant znalazła się w strefie 

wpływów Rzeczypospolitej, to nie 

dotyczyło to północnej części kraju, 

czyli Estonii, znajdującej się od 1561 

roku pod panowaniem szwedzkim, 

a także wyspy Ozylii, która do 1645 

roku była pod panowaniem duń-

skim. Gdy w XVII wieku szwedzkie-

mu królowi Gustawowi Augustowi 

udało się opanować Inflanty, co przy-

pieczętowało zdobycie Rygi w 1621 

roku, to zdobycze te ograniczyły się 

do obszarów na północ od Dźwiny, 

i to nie całych, bez ich południowo-

-wschodniej części, dzisiejszej ło-

tewskiej prowincji Łatgalii z Dyneb-

urgiem (łot. Daugavpils). Podobnie 

w XVIII wieku, gdy w wyniku wielkiej 

wojny północnej (1700–1721) Rosja 

wyparła Szwecję z Inflant, to do roz-

biorów Rzeczypospolitej, dotyczyło 

to tylko wspomnianych terenów na 

północ od Dźwiny. 

Inflanty w państwie 
polsko-litewskim

Związek dawnych Inflant z pań-

stwem polsko-litewskim w epoce 

nowożytnej, nawet jeśli panowanie 

Rzeczypospolitej nad większością 

Inflant okazało się w sumie epizo-

dem, był istotny z wielu względów 

dla tego kraju. Podwaliny pod niego 

położyły układy zawarte 28 listo-

pada 1561 roku w Wilnie między 

przedstawicielami części stanów 

litewskich i królem polskim. Ich 

efektem były dwa dokumenty: Privi-

legium Sigismundi Augusti oraz Pacta 

Subiectionis. Z wielu ich postanowień, 

w przypadku pierwszego, być może 

najważniejsze było nadanie pełni 

szlacheckich praw dotychczasowym 

rycerzom (wasalom) inflanckim – 

nadanie im w dziedziczne władanie 

(alodyfikacja) dóbr dzierżonych do-

tąd zwykle na prawie lennym oraz 

nadanie pełni władzy nad chłopami 

w tych dobrach. W Inflantach zagwa-

rantowano także wolność wyznania 

augsburskiego (luterańskiego). Był 

to akt de facto fundujący szlachtę inf-

lancką i stąd zawsze przywoływany 

dla potwierdzenia jej praw. 

Z kolei Pacta Subiectionis to do-

kument, który między innym two-

rzył nowy byt państwowy na terenie 

dawnych Inflant, mianowicie Księ-

stwo Kurlandii i Semigalii, które 

– wzorem pruskim sprzed kilkudzie-

sięciu lat – powstało jako uposaże-

nie ostatniego mistrza inflanckiego 

zakonu krzyżackiego, Gottharda Ket-

tlera. Kurlandia, podobnie jak Prusy 

Książęce Albrechta Hohenzollerna, 

była państwem świeckim i prote-

stanckim, lennem króla polskiego, 

następnie Rzeczypospolitej. W tym 

charakterze, najpierw pod panowa-

niem dynastii Kettlerów, a następnie 

– w XVIII wieku – Bironów, Kurlandia 

przetrwała jako państwowy twór do 

III rozbioru Rzeczypospolitej (1795), 

kiedy weszła w skład tzw. bałtyckich 

prowincji Rosji jako gubernia kur-

landzka, obok guberni inflanckiej 

(północna część dzisiejszej Łotwy 

i południowa Estonii) oraz estlandz-

kiej (północna część dzisiejszej Esto-

nii). Należy jednak odnotować, że 

w Kurlandii już od początku XVIII 

wieku bardzo silne były wpływy Ro-

sji. Oznaką tego było choćby osadze-

nie na tronie w Mitawie (stolica Kur-

landii; łot. Jelgava) dynastii Bironów. 

Jej założyciel, Ernst Johann Biron 

(Bühren, 1690–1772), był fawory-

tem rosyjskiej carycy Anny i osobą 

bardzo wpływową w Imperium Ro-

syjskim w latach 30. XVIII wieku. 

W czasach nowożytnych z teryto-

rium Kurlandii wyłączony był jed-

nakże obszar powiatu piltyńskiego, 

który – jako ciesząca się dość dużą 

niezależnością republika szlachecka 

– podlegał bezpośrednio polskiemu 

królowi. Powiat piltyński obejmował 

terytorium dawnego dominium bi-

skupa kurlandzkiego – wspomniane 

już trzy enklawy w zachodniej Kur-

landii. W 1560 roku terytorium to 

zostało zakupione przez duńskiego 

królewicza Magnusa, osobę bardzo 

barwną i odgrywającą dość intere-

sującą rolę w burzliwych dziejach 

Inflant w latach 60. i 70. XVI wieku, 

wyznaczoną nawet przez cara Iwana 

Groźnego do godności króla Inflant, 

oczywiście z nadania carskiego. Po 

śmierci Magnusa terytorium dawne-

go biskupstwa znalazło się najpierw, 

jako zastaw, pod kontrolą Hohenzol-

lernów, aż ostatecznie w 1617 roku, 

w wyniku postanowień królewskiej 

komisji, uzyskało swój „republikań-

ski” status. Szlachta piltyńska za-

zdrośnie i skutecznie – aż do 1795 

roku – strzegła swojej niezależno-

ści, a ze względu na jej stosunkowo 

niewielką liczebność ustrój powiatu 

często określano jako „rządy szwa-

grów” (Schwagerregiment). 

Zarówno więc Kurlandia, jak i Pil-

tyń, czyli południowa część dawnych 

Inflant, pozostawały (aczkolwiek 

na różnych zasadach) w ramach 

Rzeczypospolitej aż do III rozbioru. 

Bardziej złożone były losy kraju na 

północ od Dźwiny. Ich definityw-

ne – chociaż zaledwie na 40 lat – 

opanowanie przez Rzeczpospolitą 

nastąpiło w wyniku zwycięskich 

kampanii Stefana Batorego w latach 

1579–1581 i rozejmu w Jamie Za-

polskim (1582). Batoremu nie uda-

ło się opanować jedynie szwedzkiej 

Estonii. Terytorium Inflant będących 

swoistym kondominium Korony i Li-

twy ulegało procesowi stopniowej 

integracji z Rzecząpospolitą. Obszar 

ten m.in. podzielono na trzy woje-

wództwa: wendeńskie, parnawskie 

i dorpackie, a posłowie z sejmiku 

inflanckiego zasiadali w sejmie Rze-

czypospolitej. 

Podjęto też działania w celu re-

katolizacji kraju m.in. poprzez zało-

żenie biskupstwa w Wenden (pol. 

Kieś, łot. Cēsis) oraz osadzenie je-

zuitów w Rydze i Dorpacie, chociaż 

efekty tej działalności były dość 

ograniczone. Polskiemu panowaniu 
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w Inflantach na północ od Dźwiny 

(„zadźwińskich”) kres położyła eks-

pansja szwedzka i ostatecznie zdoby-

cie w 1621 roku Rygi przez Gustawa 

Adolfa. Inflanty zostały podzielone 

na część szwedzką (z Rygą, Wenden, 

Parnawą i Dorpatem) oraz południo-

wo-wschodnią część z Dyneburgiem, 

która została przy Rzeczypospolitej. 

Stan ten ostatecznie potwierdził 

pokój oliwski (1660), w którym po 

raz pierwszy padła nazwa Inflanty 

Polskie (Livonia polonica). Dla tery-

torium tego, które oficjalnie nazy-

wano Księstwem Inflanckim, sejm 

Rzeczypospolitej w 1677 roku nadał 

status województwa (województwo 

inflanckie) z odrębnym sejmikiem, 

szlacheckim sądownictwem oraz 

hierarchią urzędniczą (trzy urzędy 

senatorskie: wojewoda, kasztelan 

oraz biskup, starosta grodzki w Dy-

neburgu, pozostałe urzędy ziem-

skie). Na skutek tego, a także na 

skutek napływu na to terytorium 

licznej szlachty z Polski i Litwy Inf-

lanty Polskie uległy w ciągu XVIII 

wieku daleko idącej poloniza cji 

i rekatolizacji, co dotyczyło także 

wielu dawnych inflanckich rodów 

pochodzenia niemieckiego (jak Pla-

terowie, Borchowie, Hylzenowie czy 

Tyzenhauzowie). 

W tym charakterze Inflanty Pol-

skie (a dokładniej: księstwo, względ-

nie województwo inflanckie) pozo-

stały w składzie Rzeczypospolitej do 

I rozbioru (1772), po którym weszły 

w skład Imperium Rosyjskiego, ale 

– co ciekawe – nie zostały włączone 

do prowincji bałtyckich, tylko sta-

ły się częścią guberni pskowskiej, 

a następnie witebskiej. Nadal pozo-

stawały ważną częścią Kresów pod 

wpływem polskiej kultury. Dopiero 

uzyskanie niepodległości przez Ło-

twę w 1918 roku zaowocowało po-

łączeniem Inflant Polskich (Łatgalii) 

z pozostałymi obszarami dawnych 

Inflant. 

Podsumowanie
W sumie więc obszary, które 

obecnie stanowią terytorium re-

publik bałtyckich, Łotwy i Estonii, 

zamieszkałe we wczesnym średnio-

wieczu przez plemiona Bałtów i Ug-

rofinów, zostały w XIII wieku opa-

nowane przez Niemców i utworzyły 

niemiecką kolonię o bardzo złożo-

nej strukturze społecznej i ustro-

jowej, określaną jako stare Inflanty 

lub dawne Inflanty (Alt-Livland). Jej 

upadek w XVI wieku doprowadził 

do podziału kraju oraz do tego, że 

część obszarów inflanckich (i na bar-

dzo różnych zasadach) znalazła się 

w strefie wpływów polsko-litewskiej 

Rzeczypospolitej. Najtrwalszy – bo 

trwający około dwóch stuleci – był 

ten związek w przypadku Księstwa 

Kurlandii i Semigalii (Kurlandia), 

powiatu piltyńskiego (Piltyń) oraz 

części obszaru na północ od Dźwi-

ny, z Dyneburgiem jako stolicą (Inf-

lanty Polskie). W końcu XVIII wieku 

wszystkie terytoria dawnych Inflant 

znalazły się w ramach imperium car-

skiego, a po jego upadku powstały 

niepodległe państwa Łotwa i Estonia 

(1918), którym po kilkudziesięciu 

latach przynależności do imperium 

sowieckiego (od 1940 roku) udało 

się ostatecznie uzyskać niepodle-

głość w 1991 roku. Występując pod 

zbiorczą nazwą Inflanty, obszary te 

stanowią ważny, chociaż mało znany 

i w dużym stopniu zmitologizowany, 

element historii dawnej Rzeczypo-

spolitej i Polski. 

Inflanty and terminological problems
The term „Inflanty” is not precise; it is used to describe a country which is now non-existent but which existed 

ages ago in the territory of modern Latvia and Estonia. Originally, this territory was inhabited by different Baltic 
and Finno-Ugric tribes until it was conquered by the Germans who created their colony there. The situation 
changed dramatically in the 16th century when it was connected with the Reformation and the expansion of 
the Grand Duchy of Moscow(as well as of other neighbouring countries which became interested in possessing 
this region). So called “Old Inflanty” started losing its independence and for a short time it was subordinate to 
Poland. Although this period was short, part of the territory (Duchy of Courland and Semigallia) belonged to 
Poland until the third partition. That is why the issue of Inflanty takes a special place in Polish history. 

Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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